
 

 

 

 

 

  



 

 

Pastoraal team: 

Mr. M.J.A. Oortman   pastoor 

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

Wekelijkse vrije 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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Voorzichtig beginnen we als pastorale team weer te 

starten met de verschillende sacramenten. Zoals 

in de het vorige parochieblad is aangegeven mag 

het doopsel weer worden ontvangen. Er is 

contact met de kinderen die zich voorbereiden 

op de Eerste Heilige Communie. En, we zijn 

gestart met de voorbereidingen van het heilig 

Vormsel.  

 

We kunnen deze sacramenten toe dienen in deze periode 

van COVID, door de vele vrijwilligers die zich extra inzetten 

om zo goed mogelijk de protocollen en de richtlijnen na te 

komen van het RIVM, het pastorale team en de besturen, 

zodat we op een veilige manier samen kunnen komen. Onze 

grote dank voor hun inzet, zeker in deze tijd! 

 

De M25 jongeren van de Parochie De Goede Herder en 

HH. Jacobus en Johannes konden zaterdag 12 september 

eindelijk beginnen met hun caravanproject in Hengelo. Daar 

hebben ze in anderhalf uur tijd bijna 7 liter soep uitgedeeld. 

Elke 2e zaterdag van de maand zijn ze te vinden in Hengelo, 

voor de Lambertusbasiliek, met hun caravan en soep. U 

kunt hier meer over lezen in de parochiebladen. 

 

Zondag 6 september heeft er een feestelijke viering 

plaatsgevonden, waar gezamenlijk gevierd werd dat de 

geloofsgemeenschappen Rafael/Exodus en Moeder Teresa 

samen op weg gaan in de Bethelkerk. Als pastorale team 

wensen we beide geloofsgemeenschappen een vruchtbare 

en inspirerende samenwerking toe. 

 

  



 

 

 

Als je langer op je levensweg wandelt, 

ontdek je dat er verschillende vormen 

van afscheid zijn. Je neemt afscheid 

van je ouderlijk huis, je neemt 

afscheid van de ene school om naar 

een andere te gaan. Je ontdekt dat er 

bij verschillende levensfases 

verschillende vrienden en kennissen 

horen. Sommige gaan een leven mee, en er zijn er die een 

levensfase mee optrekken op de levensweg, maar die je na 

verloop van tijd uit het oog verliest. Zo gaat het in het 

leven. Afscheid nemen hoort bij het leven.  

 

Zo gaat het mij ook. Ik neem afscheid van onze drie 

parochies. Vanaf het moment dat ik het hoorde dat de 

overplaatsing naar de H. Gabriëlparochie zou gaan 

plaatsvinden, is het afscheid nemen begonnen. Niet alleen 

met betrekking tot de parochies, maar ook op een andere 

manier. Ik moet namelijk verhuizen en dat betekent dat er 

een heleboel dingen weer door je handen gaan. Ik zag weer 

een heleboel foto’s terug van een tijd waarvan ik afscheid 

heb genomen, ik zag spulletjes die ooit veel voor mij 

betekenden, maar waar ik nu afscheid van heb genomen: ik 

ga ze niet verder meenemen op mijn levensweg. Het 

bijzondere is wel dat er zoveel herinneringen aan personen, 

gebeurtenissen en levensmomenten zijn. Dat bracht mij op 

de vraag of je afscheid kunt nemen van herinneringen. 

Want herinneringen komen soms onverwacht en 

ongecontroleerd in een mens naar boven. Dat kan 

aangenaam zijn, maar ik weet dat velen ook herinneringen 

hebben die ze liever ver wegstoppen, omdat ze pijn doen.  

 

“Afscheid nemen”, het zijn ook woorden die vaak gebruikt 

worden als het gaat om iets heel definitiefs: als we een 



 

 

geliefde dode begraven of cremeren. Het ultieme afscheid. 

Geen afscheid zoals je afscheid neemt van kennissen na 

een leuk dinertje en waarin je veronderstelt dat je elkaar op 

korte termijn weer zult zien. Afscheid nemen van een 

geliefde dode, is een breekpunt in het leven. De persoon die 

je liefhebt, het lichaam dat je hebt liefgehad, zijn niet meer 

en moet je overgeven aan de natuur. Niets lijkt zo definitief 

als het toedekken van een doodskist met aarde of de as van 

een geliefde meegevoerd te zien worden met een 

windvlaag.  

 

Christenen hebben altijd, op de belofte van Christus 

geleefd, dat dit leven niet het enige is. Christenen geloven 

dat het aardse afscheid zijn voltooiing vindt in een hemels 

weerzien. In welke vorm? We kunnen een vermoeden 

hebben, we mogen onze fantasie erop loslaten, maar we 

weten het niet. Wij geloven dat er een weerzien zal zijn, dat 

wij ooit zullen worden verenigd met onze geliefden, maar 

bovenal worden verenigd met de drie-ene God. Dat wat wij 

zien als het definitieve afscheid, de dood, is in ons geloof 

een overgang naar het andere leven, het leven met God. 

 

Het mooiste afscheid is het afscheid als je tegen elkaar kunt 

zeggen: “Tot ziens!” Als je dat zegt, geef je aan dat er hoop 

is op een volgende ontmoeting. Dat zijn woorden van hoop. 

Woorden die ook aangeven dat je de herinnering aan elkaar 

levend houdt. Je verliest elkaar niet uit het oog, je denkt 

aan elkaar en vertrouwt erop dat die ander hetzelfde doet. 

Iedere gebedsintentie voor een overledene is een uiting van 

die hoop: voor de overledenen bidden, hen niet vergeten, 

ook niet als de dood een grens heeft aangebracht tussen 

het nu en dat waar geen tijd meer is, de eeuwigheid.   

 

Wie zingt het ook alweer? “Afscheid nemen bestaat niet” 

 

,  

  



 

 

 
In Zijn leven, dood en verrijzenis heeft Jezus ons aan 

het Licht gebracht, dat afscheid een nieuw begin is. 

Rutger Kopland duidt dit begin in zijn gedicht 

“weggaan” als een soort van blijven. 

  

Weggaan kan op verschillende manieren, door 

een overlijden, het beëindigen van een relatie, 

een verhuizing of een nieuwe werkplek. Bij 

weggaan hoort afscheid nemen, loslaten. Daarbij 

komen herinneringen boven, die je bij blijven.  

 

Vandaag zie ik de zon schijnen door een dicht wolkendek 

heen. Sterker dan ooit voel ik in het licht en de warme 

stralen, dat mijn overleden vader bij me is. Mijn vader 

leerde mij het licht en de warmte te zien en te voelen, soms 

ver achter een donker en grijs wolkendek. Zo draag ik veel 

met mij mee. Soms voel ik het vertrouwen en het geloof 

van mijn oma. Dan zie ik hoe in haar huiskamer het kaarsje 

bij Maria brandde en voel ik de rust als zij de rozenkrans 

bad.  

 

Dankbaar kunnen we zijn voor alle schatten, die mensen 

ons geven. Zo is weggaan een soort van blijven. En 

daarmee het begin van iets nieuws.  

 

  



 

 

 
Beste parochianen, 

 

Na zeven en een half jaar gewerkt te hebben in de 

HH. Jacobus en Johannesparochie, 

Heilige Geestparochie en de parochie De Goede Herder, 

heeft pastoor Marc Oortman, per 1 december a.s. een 

benoeming aanvaard van Z.E. kardinaal Eijk, aartsbisschop 

van Utrecht, in de Heilige Gabriëlparochie te Didam en 

omstreken.  

 

Pastoor Oortman neemt op vrijdag 23 oktober om 19.00 

uur in H. Stephanuskerk te Borne, op zaterdag 24 oktober 

om 19.00 uur in H. Blasiuskerk te Delden en op zondag 25 

oktober om 11.00 uur in de St. Lambertusbasiliek te 

Hengelo afscheid nemen in de Eucharistieviering en later op 

die dag, om 18.00 uur, zal hij voorgaan in het oktoberlof in 

de St. Lambertusbasiliek te Hengelo.  

 

Na de diverse vieringen zal er gelegenheid zijn om pastoor 

Oortman te bedanken en afscheid te nemen, met in 

achtneming van de RIVM-regels.  

 

Wij nodigen u van harte uit om bij één van de vieringen van 

dit afscheid aanwezig te zijn. 

  

In verband met de coronaregelgeving en het feit dat er 

beperkt plaats is in de diverse kerken, is het nodig dat u 

zich opgeeft voor één van de vieringen. Wij zouden het op 

prijs stellen als u de viering van afscheid in uw eigen 

parochie zou willen bezoeken.  

 

 

 

Vervolg op blz. 8 → 



 

 

U dient zich voor alle vieringen op te geven bij het 

secretariaat van het pastorale team: 

contact@pastoraalteam.nl, of telefonisch van maandag tot en 

met woensdag  

tussen 10.00 – 12.00 uur, 074 – 349 22 12.  

 

Meldt u tijdig aan omdat er maar een beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar is in de kerk vanwege de 

coronamaatregelen. 

 

 

Op maandag 2 november gedenken wij tijdens de 

Eucharistieviering onze overledenen.  

In verband met de coronamaatregelen zijn er in 

de kerk beperkte zitplaatsen. 

Daarom zal er dit jaar alleen een persoonlijke 

uitnodiging zijn voor nabestaanden die vanaf 

november 2019 een dierbare hebben verloren. Maar 

ook andere parochianen zijn van harte welkom voor 

zover er zitplaatsen beschikbaar zijn. 
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Het blijft onwennig 

Ondanks de verzachtende omstandigheden in deze 

coronapandemie, blijft het wennen, passen en 

meten. Zo ook in onze parochie. Na maanden 

zonder welke viering dan ook in Hertme, is de 

opening van het pastorale jaar gevierd in het  

Openluchttheater. Vanaf deze maand worden ook 

weer gebedsvieringen gehouden in de kerk. Maar de 

toegang is beperkt tot minder dan dertig kerkbezoekers 

vanwege de 1.5 meter maatregel.  

 

In Borne is sinds 4 juli in het eucharistisch centrum iedere 

vrijdagochtend een eucharistieviering alsook op 

zaterdagavond. Maar ook daar dient de 1,5 meter 

maatregel in acht genomen te worden, is registratie 

noodzakelijk, dienen de handen gereinigd te worden, 

mogen er slechts 6 zangers de vieringen opluisteren en 

wordt de communie vanachter een hoestscherm met pincet 

uitgedeeld. Het blijft wennen. En lang niet alle trouwe 

kerkbezoekers hebben het ritme van de vieringen 

“herontdekt”. En het hele gemeenschapsleven is nagenoeg 

ontzield.  

 

Ervaringen, doorkijkjes, visies zijn onlangs vastgelegd in 

het boek Kerk in tijden van corona. Maar het blijft wennen. 

En het zal nog wel even dure: een vaccin is er nog niet en 

als het er is moet het worden aangemaakt en moeten 

ongeveer 18 miljoen Nederlanders hiermee te worden 

ingeënt. En hoe gaat het verder met de werkgelegenheid, 

de festivals, de dancings, de horeca, het bedrijfsleven en ga 

zo maar door…. We zijn er nog niet, maar het blijft 

onwennig. 

 



 

 

Het bestuur heeft in juni de bestuurlijke draad weer 

opgepakt. Het onderhoud vraagt de nodige aandacht, het 

zorgvuldig omgaan met gas en elektra in onze gebouwen 

heeft geleid tot het opstellen van een gericht aantal 

onderzoeksvragen, waarmee Marco Diele aan de slag is 

gegaan. Ook is een discussie gaande in het bestuur of de 

bestaande structuur van bestuur en locatieraden, niet dient 

te worden aangepast. Onze nieuwe pastoor Jurgen Jansen, 

heeft met een andere structuur reeds ervaringen opgedaan 

in zijn huidige parochie. We gaan met hem in gesprek of en 

hoe de situatie in Borne/Herme kan worden aangepast. Het 

zoeken naar nieuwe leden voor het bestuur blijft ook een 

vast agendapunt. 

Let op elkaar, laat elkaar niet los, houd de moed erin. 
 

  Medio maart 2020, is het leven op zijn kop gezet. Eerst 

de lockdown met zijn vele ziekenhuisopnames en ic-

patiënten en overledenen. De zorgen in de 

verpleeghuizen en de gehele gezondheidszorg. Het 

zoeken naar de nieuwe realiteiten en het gedeeltelijk 

versoepelen van allerlei maatregelen alhoewel velen nog 

echt niet in hun gewone doen zijn. 
 

De parochie heeft hier ook last van: minder plaatsengeld, 

minder collectegeld, minder misintenties, minder gebruik 

van de Stefans-Hof etc. 
 

Het parochiebestuur neemt de vrijheid om u een extra 

gift te vragen voor de in stand houding van uw 

geloofsgemeenschap, van onze parochie. Onze parochie 

komt niet in aanmerking voor de steunmaatregelen van 

de overheid. 
 

Geld in een envelop, of overmaken op: 

St. Stephanus (Borne): NL27 RABO 0309 4025 06  

H. Stephanus (Hertme) NL79 RABO 0309 4064 20 
 

Heel veel dank,   



 

 

Na uitstel door de 

coronapandemie heeft 

Melissa (18 jaar) op 

zaterdag  

5 september 2020 de 

sacramenten van de Doop 

en het heilig Vormsel 

ontvangen en op zondag 6 

september ontving zij de 

Eerste Communie in de Sint 

Lambertusbasiliek.  

 

Regelmatig bezocht Melissa samen met haar vriendin en 

oma de eucharistieviering in de Lambertusbasiliek. Ze wilde 

graag bij de katholieke kerk horen en mee kunnen doen in 

de viering.  Een jaar lang heeft Melissa tijdens het 

catechumenaat onder begeleiding van pastor Hélène van 

den Bemt en pastoor Oortman meer geleerd over het 

katholieke geloof: de bijbel, de sacramenten, de liturgie, de 

symbolen en rituelen. Vanuit de Lambertusbasiliek was er 

een geloofsmaatje, die Melissa inspireerde en 

ondersteunde.  

 

Wij konden aansluiten bij een diep geloof en vertrouwen 

van Melissa in God bij wie ze altijd terecht kan. Het was 

bijzonder om met God en elkaar op weg te zijn. De viering 

was een warm welkom in de Kerk, waar ze nu helemaal bij 

hoort. We ervaarden de kracht van Gods Geest in dit 

bijzondere moment.  

 

  



 

 

Openomen in de gemeenschap van de Kerk door het heilig 

Doopsel in de St. Stephanuskerk in Borne op zaterdag 

29 augustus: 
 

Berend Gerrit Wilhelmus, zoon van Jasper Baartman en 

Chantal van den Berg, Welemanstraat 118, 7622 HG Borne. 
 

Luca Johannes Robert, zoon van Stephan Pol en Leoniek 

Pol-Kemna, Beekvoorde 45, 7623 ME Borne. 
 

Tygo Jason, zoon van Ruud Lansink en Divinia Stolp, 

Rozenhof 18, 7623 PN Borne. 
 

Op zaterdag 5 september: 
 

Marell Dina Sophia, dochter van Wilbert Dittrich en Marieke 

Dittrich-Velthuis, Geerdinkstraat 8, 7621 XM Borne. 

 

Van harte gefeliciteerd en welkom. 

Een felicitatie ook aan ouders, peetouders, grootouders. 

  

Zaterdag 22 augustus overleed in Fort Langley in Canada 

op 85-jarige leeftijd,  

Johanna Theresia (Jo) van Limbeek-Ellenbroek. Ze is daar 

begraven op dinsdag 1 september. Ze woonde vroeger aan 

de Woolderweg in Borne. 
 

Maandag 7 september overleed op 77-jarige leeftijd, 

Hendricus Fredericus (Henk) Besselink, Hanzestraat 37.  

De uitvaartviering vond plaats in de aula van  

Het Uitvaarthuys waarna de begrafenisplechtigheid plaats 

vond in het Gedenkpark in Borne.  

 

Dat zij mogen rusten in vrede  



 

 

 

Zondag 26/27 september 

H. Stephanus Hertme 

Bernard Veldhof. 

Jaargedachtenis: ouders Vollenbroek-Kampherm. 

 

St. Stephanus Borne 

Bernard Mentink, Anna en Bennie Diepenmaat,  

Bernard Reesink, Riet Groeneweegen-Batenburg,  

Henk Besselink, Wim Sanders, Jan Roetgerink,  

ouders Van Oosterwijk, Lies Sanders. 

Nagekomen: 22 aug.: Tonny Homan-Veenings,  

29 aug.: A.W. Mulder, 5 sept.: Jos Leerkotte-Stege,  

19 sept.: Trees Westerik-Mars, Anja Meijerink-Manenschijn. 

Jaargedachtenis: Jan Diepenmaat, Sjaak Möller,  

Trees Westerik-Mars. 

  

Zondag 3-4 oktober 

H. Stephanus Hertme 

Bernard Veldhof, Ine Schabbink-Schroten, 

overleden familie Schabbink-Daggel,  

overleden familie Schroten. 
 

St. Stephanus Borne 

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

Frans en Jeanne Vaalt-Kassing, Gerard Welberg, 

Cees en Ine van der Bilt-Floothuis en families,  

Rudy Strikker, Wim Yedema, Bonnie Leushuis,  

Jos en Sini Post-Hasselerharm, Henk Besselink,  

Anja Meijerink-Manenschijn. 

Jaargedachtenis: Dora Snoeijink-Bramer,  

Annie Spekschate-Annink, pastoor Antoon Rientjes,  

Erna Nordkamp-Roeloffzen.  

 



 

 

 

Zondag 10-11 oktober 

H. Stephanus Hertme  
Bernard Veldhof. 
 

St. Stephanus Borne 

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,  

Diaken Hennie Vaalt, Arnold Weda, Lies Nijhof-Haarhuis, 

Henk Besselink. 

Jaargedachtenis: Jan Wolthuis, Herman Diepenmaat, 

Johan en Johanna Leverink-Heck, Anna Weernink-Meijer, 

ouders Oude Kamphuis-Kunne, ouders Morskieft-Nijhuis. 

  

 

Zondag 17/18 oktober 

H. Stephanus Hertme 

Bernard Veldhof, Ine Schabbink-Schroten,  

ouders Pisano-Disselhorst. 

Jaargedachtenis: Irene Kemna-Vinkenvleugel. 

 

St. Stephanus Borne 

Regina J. Simonetti-Ellenbroek, Jan Beld,  

Jos en Sini Post-Hasselerharm, Henk Besselink,  

Anja Meijerink-Manenschijn. 

Jaargedachtenis: Gerard Leijdekkers, Gé Lansink. 

  

 

Zondag 24/25 oktober 

H. Stephanus Hertme 

Bernard Veldhof. 

Jaargedachtenis: ouders Broekhuis-Klink, 

Leida Schabbink-Boomkamp. 

 

St. Stephanus Borne 

Anna Weernink-Meijer, Henk Besselink. 

Jaargedachtenis: Marinus van den Bos.  



 

 

Wat u als kerkganger moet weten: 

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 de geloofsgemeenschap van Hertme worden vanaf 

19 september tweewekelijks vieringen van woord en gebed 

gehouden. Woord- en communievieringen zijn niet 

toegestaan, alsook eucharistievieringen. 

Eucharistievieringen vinden alleen plaats in de 

eucharistische centra van Hengelo H. Lambertus,  

Delden H. Geest en St. Stephanus Borne.  

Opgegeven gebeds- en misintenties vanuit Hertme worden 

daardoor noodgedwongen gelezen tijdens de eucharistische 

viering op de zaterdagavond in Borne. 

Aanmelden voor de woord- en gebedsvieringen in Hertme 

kan uitsluitend op donderdag- of vrijdagmorgen 

van 10.00 tot 11.00 uur via telefoonnummer 074-2661395. 

De maximumcapaciteit voor deelname aan de vieringen in 

de kerk van Hertme is vanwege coronamaatregelen bepaald 

op 25 personen.  

 

BELANGRIJK! 

Gebruik bovenstaande telefoonnummers 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.  



 

 

 

LET OP ! 

U dient zich vóóraf telefonisch aan te melden voor de vieringen  

bij de secretariaten van de geloofsgemeenschappen. 

Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Matteüs 21,28-32

zaterdag 26-sep 19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Past. M. Oortman

vrijdag 2-okt 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Past. M. Oortman

ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Matteüs 21,33-43 [1 oktober feestdag H. Theresia van Lisieux]

zaterdag 3-okt 19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Past. M. Oortman

zondag 4-okt 09.30 H. Stephanus Hertme
Viering van woord 

en gebed
Johan Kleissen

vrijdag 9-okt 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Past. M. Oortman

ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Matteüs 22,1-14

Zaterdag 10-okt 19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Past. M. Oortman

vrijdag 16-okt 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Past. M. Oortman

NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Matteüs 22,15-21

19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Past. M. Oortman

19.00 H. Stephanus Hertme
Viering van woord 

en gebed

Mevr. R. Doornbusch 

pastoraal werker

vrijdag 18-okt 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Past. M. Oortman

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Matteüs 22,34-40

vrijdag 23-okt 19.00 Eucharistieviering

Eucharistieviering 

Afscheidsviering 

Past. M. Oortman

Pastoraal Team

zaterdag 24-okt Geen viering
i.v.m afscheid pastoor 

M. Oortman

zaterdag 17-okt



 

 

 

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 27 september 

10.00 - 11.00 uur 

26e Zondag door het jaar 

Lourdesgrot, Franrijk 

Celebrant:  

Mgr. Herman Woorts 

 

Zondag 4 oktober 

10.00 - 11.00 uur 

27e Zondag door het jaar 

H. Petruskerk, 

Roelofarendsveen 

Celebrant: 

Pastoor Jack Glas 

 

Zondag 11 oktober  

10.00 - 11.00 uur 

28e Zondag door het jaar  

St. Jozefkerk, Waubach 

Celebrant:  

Pastoor Harry Notermans 

Zondag 18 oktober 

10.00 - 11.00 uur 

29e Zondag door het jaar 

H. Nicolaaskerk, Baarn 

Celebrant:  

pastoor Joachim Skiba 

 

Zondag 25 oktober  

10.00 - 11.00 uur 

30e Zondag door het jaar 

Friezenkerk, Rome 

 



 

 

 

De eucharistieviering die de KRO elke 

zondag op NPO2 uitzendt, komt op 

27 september live vanuit de beroemde Grot van de Verschijningen 

in Lourdes. Het is voor het eerst dat een eucharistieviering vanuit 

deze Franse bedevaartplaats op de Nederlandse televisie wordt 

uitgezonden. 
 

Hoofdcelebrant in de Nederlandstalige viering is hulpbisschop 

Herman Woorts van het aartsbisdom Utrecht. Hij is binnen de 

Nederlandse Bisschoppenconferentie referent voor bedevaarten en 

pelgrimages. Mgr. Woorts wordt tijdens de viering geassisteerd door 

enkele priesters en diakens die verbonden zijn aan de 

samenwerkende Nederlandse bedevaartorganisaties VNB in Tilburg 

en Huis voor de Pelgrim in Maastricht. De muziek in de viering wordt 

verzorgd door de sopraan Judith Petra van het Groot Omroepkoor, 

die ook vrijwilligster bij de Lourdesbedevaarten is. Zij wordt 

begeleid door Jean-Paul Lécot, de hoofdorganist van het heiligdom 

in Lourdes.  
 

Lockdown 

Normaal gesproken bezoeken elk jaar miljoenen pelgrims uit de hele 

wereld de grot in Lourdes, waar het meisje Bernadette Soubirous in 

1858 achttien keer een verschijning van Maria zag. Sindsdien 

ontwikkelde het stadje aan de voet van de Franse Pyreneeën zich 

tot een van de beroemdste Mariabedevaartsoorden ter wereld. Ook 

vanuit Nederland gaan jaarlijks enkele duizenden pelgrims op 

bedevaart naar Lourdes. Door de coronapandemie is dat dit jaar 

bijna niet mogelijk. Nu er geen grote groepen Nederlandse pelgrims 

naar Lourdes kunnen gaan, brengen de KRO en de 

bedevaartorganisaties met deze tv-viering Lourdes een beetje naar 

Nederland toe.   



 

 

 

In de St. Catharinakathedraal 

te Utrecht was op  

10 september de 

uitvaartplechtigheid van 

kardinaal Simonis. Vanwege de 

corona-maatregelen was de 

viering alleen toegankelijk voor 

genodigden, wel zond KRO-NCRV 

de plechtigheid live uit. 

Hoofdcelebrant was de huidige 

aartsbisschop van Utrecht, 

kardinaal Eijk. De preek werd 

verzorgd door bisschop De Korte 

van ‘s-Hertogenbosch, voormalig 

hulpbisschop van kardinaal Simonis. Aan het eind van de 

viering hield prof. dr. Paul van Geest een In memoriam over 

kardinaal Simonis. 

 

Namens het Koninklijk Huis was Kamerheer van de Koning 

J. van Lanschot aanwezig, de regering werd 

vertegenwoordigd door minister Grapperhaus van Justitie 

en Veiligheid, die belast is met het onderhouden van de 

betrekkingen met de Kerkgenootschappen. Ook scriba  

R. de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland en 

aartsbisschop-elect B. Wallet van de Oudkatholieke Kerk 

woonden de uitvaart bij. Van de oud-medewerkers van 

kardinaal Simonis waren onder anderen aanwezig diens 

vicaris-generaal Piet Rentinck en zuster Margaretha 

Blommaert: zij werkte al in Simonis’ huishouding toen hij 

nog bisschop van Rotterdam was. In zijn openingswoord 

begroette kardinaal Eijk hen dan ook speciaal. 

 

Vervolg op blz.20 →  



 

 

De eerste lezing werd verzorgd door de oudste zus van 

kardinaal Simonis. Vanwege de coronamaatregelen mocht 

er onder meer niet meegezongen worden door de gelovigen 

en kon er ook geen koor zingen tijdens de uitvaart. De 

musici (twee cantores onder leiding van de dirigent van het 

Kathedrale Koor Utrecht plus de vaste organist van de 

Utrechtse kathedraal) zorgden echter voor een volwaardige 

muzikale invulling. 

 

In zijn openingswoord benadrukte kardinaal Eijk dat 

kardinaal Simonis “altijd trouw aan het geloof en de leer 

van de Katholieke Kerk bleef. … Vanwege de vrijmoedigheid 

en de openheid waarmee kardinaal Simonis zijn hele 

priester- en bisschopsleven trouw is gebleven aan Christus 

en Zijn Kerk, heb ik hem altijd zeer bewonderd.” De 

aartsbisschop van Utrecht constateerde “dat er nu enige 

waardering voor hem is, maar tientallen jarenlang werd hij 

vanwege zijn openheid en vrijmoedigheid door menigeen 

miskend en zelfs bespot. Hij was voor mij persoonlijk een 

echt voorbeeld, dat ik altijd heb proberen na te volgen en 

dat zal ik in de toekomst ook blijven doen.” 

 

“Als kardinaal Simonis gevraagd werd naar wat hij van het 

eeuwig leven verwachtte, zei hij vaak: ‘Ik hoop dat ik 

tenminste in het vagevuur kom.’ Maar misschien heeft hij 

zijn vagevuur al op aarde gehad. Eminentie, beste kardinaal 

Simonis, beste Ad, als u in de Hemel bent, bidt dan voor 

ons opdat wij die achterblijven in uw voetspoor verder 

mogen gaan en ons inzetten voor de open en vrijmoedige 

verkondiging van onze Heer Jezus Christus, “de weg, de 

Waarheid en het leven” (Joh. 14,6), waarin u ons voorging 

en waarvoor u zoveel persoonlijke offers hebt gebracht.” 

 

Bisschop De Korte memoreerde in zijn preek dat Simonis 

bisschop werd in een uitermate gepolariseerde tijd: “Toen 

hij in deze kathedraal zijn zetel in bezit nam, stonden 

buiten spreekkoren te roepen. Ik weet dat hij daar flink 

https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2020/09/Inleiding-uitvaart-kardinaal-Simonis.pdf
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2020/09/Preek-mgr.-De-Korte-uitvaartmis-kardinaal-Simonis.pdf


 

 

onder geleden heeft en zich intens eenzaam heeft gevoeld. 

Waarin vond hij toen kracht, juist in die lastige tijd? Ik denk 

in het vieren van de Eucharistie, in zijn eigen gebed en het 

gebed van anderen. Een gevleugeld woord van hem werd: 

‘Ik ben er letterlijk doorheen gebeden’.” 

De Korte: “Ondanks zijn grote somberheid over de 

ontwikkelingen in de Kerk en de samenleving is hij gelukkig 

nooit verzuurd of verbitterd geraakt. Was hij mild omdat hij 

zijn eigen beperkingen en tekorten kende? Of was hij mild 

omdat hij Christus zichtbaar wilde maken als pastor bonus, 

als de goede Herder? Waarschijnlijk allebei.” 

 

De bisschop van ‘s-Hertogenbosch haalde de wapenspreuk 

van de overleden kardinaal aan: ‘Opdat zij U kennen’. “Een 

wapenspreuk toont wat de hartenklop van een bisschop is. 

Voor Ad Simonis was dat ongetwijfeld Gods openbaring, 

heel bijzonder in Christus. … Christus, als de Levende in ons 

midden. Dat getuigenis stond voor Ad Simonis centraal. In 

een cultuur die steeds meer de Bijbelse wortels lijkt los te 

laten, was hij in die zin een missionaris. Hij wilde getuige 

van Christus zijn, tot het einde toe,” aldus Mgr. De Korte. 

 

Paul van Geest stond in zijn In memoriam stil bij diverse 

aspecten uit het lange leven van kardinaal Simonis, waarbij 

hij benadrukte hoe zwaar Simonis het bisschopsambt 

ervoer. Ook vertelde hij over diens laatste dagen. Simonis 

wilde niet meer geopereerd worden en zelfs niet weten wat 

hij mankeerde, zo liet hij de gealarmeerde huisarts weten: 

“hij trad zijn sterven volstrekt vrijmoedig tegemoet,” aldus 

Van Geest. “Mijmerend over zijn en mijn Kerk van alle 

eeuwen raakte hij uiteindelijk in een coma waarin hij 

overleed.” 

 

Na de uitvaartplechtigheid gingen familieleden, enkele 

vrienden en de bisschoppen naar begraafplaats Sint 

Barbara. Daar vond de begrafenis in besloten kring plaats. 

  



 

 

Paaskaarsen voorgaande jaren Hertme 

Elk jaar brengt de zegening en ontsteking 

van de paaskaars tijdens de Paaswake ons in 

herinnering dat Christus het licht is in ons 

leven. Lumen Christi! Om dat licht ook bij u 

thuis te brengen bieden wij paaskaarsen van 

voorgaande jaren aan. 

U kunt hiervoor contact opnemen met de 

kosters van onze geloofsgemeenschap. Als er 

meer geïnteresseerden zijn dan vindt er een 

verloting plaats. 
 

 

  
 

Najaarsactie Sam’s 

kledingactie bestemd voor 

Ethiopië 

Ieder voorjaar en najaar 

organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale 

landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te 

kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen 

voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon 

water en sanitair. 

 

Actieweek in Hertme 

Van 5 maandag t/m zaterdag 10 oktober (12.00 uur) kunt u 

in Hertme uw herdraagbare kleding en schoenen brengen 

naar de garage naast het Theaterhoes van het 

Openluchttheater in Hertme. 

 

Lokale infrastructuur 

In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens 

tussen twee etnische groepen: de Oromia en de Somali. In 

2016 waren de spanningen tussen de twee groepen sterk 

opgelopen met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit 

hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen 

gezocht hebben. Nu is de situatie gestabiliseerd en keren 



 

 

velen weer terug naar hun dorp. Als gevolg van hun 

afwezigheid en de strijd is een groot deel van de lokale 

infrastructuur voor watervoorziening en landbouwproductie 

verwaarloosd of zelfs verwoest.  

 

Levensvatbare terugkeer 

Om een levensvatbare terugkeer te garanderen is het nodig 

dat de dorpelingen middelen van bestaan hebben en 

voorzieningen voor schoon drinkwater. 

Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze 

mensen ondersteunen bij de terugkeer. Daarnaast zal er in 

het project met de verschillende bevolkingsgroepen en de 

lokale overheid gewerkt worden aan vredesopbouw en 

onderling begrip. Op die manier wordt er getracht een 

herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen.  

 

Projecten 

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, 

de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet 

mag worden ingeleverd kunt u terecht op 

www.samskledingactie.nl

  
Parochieviering Openluchttheater Hertme 

 

Zaterdag 5 september werd de 

traditionele parochieviering 

gehouden als gezamenlijke start 

van het nieuwe kerkelijke 

werkjaar. De viering werd 

muzikaal opgeluisterd door het 

koor ‘Contrast’ uit Hertme. Het pastorale team ging voor in 

de viering. De viering werd bijgewoond door een grote 

groep parochianen. Op ruime afstand van elkaar kon de 

viering gevolgd worden. Voor pastoor Oortman was deze 

viering een bijzondere viering. Gelet op zijn aankomende 

afscheid, was deze viering de laatste keer dat hij als 

pastoor voorging in de geloofsgemeenschap in Hertme.  

http://www.samskledingactie.nl/
http://www.samskledingactie.nl/


 

 

 

Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto: 
 

‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) 

 

richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, 

n het bijzonder Niger en Nigeria. 

 

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in 

de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven 

van mensen van verschillende religies en etnische groepen. 

Ondanks grote problemen als armoede en honger was er 

sprake van een relatieve stabiliteit. 

Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te 

staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds 

meer landen uit.  

 

Corona 

Nu komt er een extra probleem bij: de coronapandemie. 

Men maakt zich misschien nog niet eens zoveel zorgen om 

de gevaren van het virus zelf als wel om de ernstige 

economische gevolgen.  

In deze crisis kan de katholieke Kerk van West-Afrika een 

belangrijke rol spelen, want zij is met haar netwerk in bijna 

elk dorp aanwezig. De mensen vertrouwen eerder de 

kerkelijke medewerkers dan hun regering. Bijna geen 

enkele andere organisatie kan door haar sterke netwerk 

van solidariteit zoveel mensen terzijde staan en moed 

geven.  

  



 

 

Stemmen van hoop 

Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als 

honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken 

echter ook 

stemmen van 

hoop.  

Stemmen van 

zusters, priesters, 

bisschoppen, leken 

van de katholieke 

kerk die zich actief 

inzetten voor vrede 

tussen christenen 

en moslims en 

tussen etnische 

groepen. Want alleen samen kan men de problemen het 

hoofd bieden. 
 

Deze stemmen van hoop wil Missio in de  

Wereldmissiemaand laten horen.  
 

Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt 

voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren 

in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, 

dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking 

stelde. Zuster Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst 

spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter 

vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik 

luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet 

opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto.  
 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook 

nu in tijden van corona. Help mee! 
 

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op 

Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 

0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand,  

te Den Haag. 

Meer informatie: www.missio.nl   

Aartsbisschop Ignatius Kaigt de emir van Wase, 

Muhammadu Sambo Haruna 

http://www.missio.nl/


 

 

 
De allereerste dierendag vond plaats op  

4 oktober 1930. Een jaar eerder was 

tijdens een internationaal congres van de 

dierenbescherming die datum uitgeroepen 

tot Werelddierendag om aandacht te vragen 

voor het welzijn van dieren. De keus viel op 

4 oktober omdat het ook de gedenkdag is van 

Sint Franciscus van Assisi. De heilige die 

bekend staat om zijn grote respect voor 

al het leven en dat van dieren in het 

bijzonder. Wat was Franciscus voor iemand 

en waarom werd hij heilig verklaard? 

  

Fransmannetje 

Giovanni Francesco Bernardone komt ter wereld in 1182 in 

Assisi, een plaatsje in de Italiaanse landstreek Umbrië. Zijn 

vader is een rijke lakenkoopman. Omdat zijn vader veel 

handeldrijft in Frankrijk en daar op het moment van 

Giovanni’s geboorte ook verblijft, noemt hij zijn zoon 

Francesco; Fransmannetje. Francesco is een levenslustige 

jongen. Hij groeit op in welvaart. Tijdens zijn jeugd heeft hij 

de ambitie om ridder te worden. Wanneer er oorlog 

uitbreekt tussen Assisi en Perugia trekt hij ten strijde. 

Tijdens deze strijdt wordt Francesco 

gevangengenomen. Pas een jaar later komt hij vrij, nadat 

zijn vader een flink bedrag aan losgeld heeft betaald. Ziek 

en verzwakt keert hij terug naar zijn geboortestad. 

  

In dienst van God 

De oorlog, zijn gevangenschap en het contact met armen 

en zieken verandert het leven van Francesco. Hij besluit zijn 

leven in rijkdom vaarwel te zeggen en afstand te doen van 

al zijn aardse bezittingen. Hij neemt zijn intrek in het 

klooster bij de San-Damianokerk in Assisi. Franciscus’ leven 



 

 

staat vanaf dat moment in dienst van God. Na twee jaar 

verblijf in het klooster, begint Franciscus in de omgeving te 

preken. Zijn boodschap is liefde: liefde voor de 

Schepper, voor de mens, voor dieren en planten. Hij noemt 

alle levende wezens zijn broeders en zusters. Hoewel er 

spot wordt gedreven met zijn dierenliefde, zijn er ook velen 

die hem bewonderen om zijn compassie. Franciscus 

verzamelt al snel verscheidene volgelingen om zich heen. 

Uiteindelijk richt Franciscus de kloosterorde Franciscanen 

op. In 1217 wordt deze orde officieel erkend door Paus 

Honorius III. 

  

Preek voor vogels 

Franciscus’ houding 

tegenover dieren komt mooi naar 

voren in het onderstaande citaat 

dat aan hem wordt 

toegeschreven: “Alle schepselen op aarde voelen als wij, 

streven naar geluk als wij…God wenst dat wij de dieren 

bijstaan wanneer ze hulp nodig hebben…We hebben een 

hogere opdracht ze van dienst te zijn wanneer ze ons nodig 

hebben … Mensen die enig schepsel Gods uitsluiten van hun 

compassie en medelijden zullen op soortgelijke wijze 

handelen tegenover hun medemensen.” Naast Franciscus’ 

compassie voor dieren is er de legende dat hij met dieren 

kan praten. Zo zijn er verhalen over een preek 

van Franciscus voor een groep vogels. In plaats van weg te 

vliegen, luisteren ze – volgens het verhaal – aandachtig 

naar zijn redevoering. Nog beroemder is de legende over 

een wolf, die de inwoners van het dorp Gubbio voortdurend 

aanvalt. Franciscus gaat het gesprek aan met de wolf en 

laat hem beloven, dat hij geen mensen meer zal aanvallen. 

In ruil hiervoor zullen de bewoners van Gubbio hem iedere 

dag te eten geven. De wolf gaat akkoord met Franciscus’ 

voorstel en de wolf en de dorpelingen leven voortaan in 

vrede met elkaar. 
  



 

 

  

De jongeren van 

M25 uit Parochie De 

Goede Herder en 

HH. Jacobus en 

Johannes stonden al 

maanden te popelen 

en wat hebben ze 

lang moeten 

wachten, voor de 

start van het 

Caravanproject. 

Maar zaterdag 12 

September was het 

eindelijk zover. Na 

maanden van 

voorbereiding, 

waarin de corona 

het project stil legde 

was er een caravan, 

soeppannen en de 

nodige benodigdheden om te starten.  

 

De eerste zaterdag werd er in anderhalf uur tijd bijna 

7 Liter tomatensoep uitgedeeld, 51 koppen soep! Het was 

allemaal nog wat onwennig maar ook deze jongeren weten 

dat ze mogen en kunnen groeien in dit project. 

 

Een prachtig diaconaal initiatief in Hengelo. De jongeren en 

de caravan zullen elke 2e zaterdag van 12.00 uur - 14.00 

uur aanwezig zijn. De Caravan staat naast de 

Lambertusbasiliek. 

  



 

 

  

In onze drie parochies zijn drie 

Caritasbesturen actief die zich 

inzetten voor de noden van onze 

medemensen. In de afgelopen 

periode zijn er bestuurswisselingen 

geweest bij de Caritas van de 

Parochie HH. Jacobus en Johannes 

en de Caritas van de parochie De 

Goede Herder. Beide besturen zijn 

op dit moment met volle 

enthousiasme bezig om hun beleid 

te schrijven. De volgende stap zal zijn om deze uit te 

dragen en handen en voeten te geven.  

 

Heeft u wel eens gehoord van de  Caritas of PCI? 

In onze De Caritasbesturen willen vanuit haar Katholieke 

levensovertuiging gestalte geven aan de opdracht om 

dienstbaar te zijn aan onze medemens, door aandacht te 

geven aan de concrete noden en behoeften van personen 

en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het 

bevorderen van sociale rechtvaardigheid. 

 

De Caritas wil zwakkeren in de samenleving (financieel) 

ondersteunen. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat de 

ondersteuning hun helpt, volwaardig deel te (blijven) 

nemen aan de samenleving.  Daarnaast wil de PCI stem 

geven aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet 

gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te 

maken.  Op die manier hoopt de PCI de sterkeren in de 

samenleving te betrekken bij het verbeteren van de situatie 

van de zwakkeren. 

 

Blijf ze volgen, want ze hebben ook u nodig!  

  



 

 

 

 

In het kader van het Jaar van de Eucharistie houdt  

Mgr. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, 

een lezing waarin hij de Eucharistie belicht aan de hand van 

afbeeldingen in de kunst. 

 

U bent van harte uitgenodigd. 

 

Wanneer:  15 oktober 2020 
 

Plaats:  Cultureel Centrum De Cocer in Rossum    

 (Thijplein 1, naast de kerk) 
 

Tijd:  19.30 uur 
 

Kosten: deelname is gratis 
 

Aanmelden: graag vóór woensdag 7 oktober,  
 

bij het:  

Secretariaat van de parochie Lumen Christi: 

secretariaat@lumenchristi.nl of 0541 - 35 35 51 

 

  

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl


 

 

 
Op zondag 18 oktober 2020 

zal in Overdinkel voor de 

108de keer de Heilige Gerardus 

Majella Bedevaart 

plaatsvinden. 

 

Dit jaar kan de bedevaart 

echter door de Coronacrisis 

geen doorgang vinden zoals in 

andere jaren, maar zal het 

een online-uitzending worden. 

  

Indien U verdere informatie 

wenst kunt u, na half 

september, contact opnemen met het parochiecentrum 

van de Gerardus Majellakerk op werkdagen 

tussen 10.00 en 11.30 uur  

(woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. 

 

Mocht u eerder vragen hebben kunt u contact opnemen met 

het secretariaat van de Gerardus Bedevaart groep:  

e-mailadres: i.westenbroek@gmail.com

 

mailto:i.westenbroek@gmail.com


 

 

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: 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 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 

 

 


