
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Pastoraal team: 

pastoor J. Jansen priester 

Tel: 06-46 90 72 33  mail: j.jansen@rktwentezuid.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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Inmiddels is het half januari en is het onze taak om 

het licht van het Kerstkind, dat ons op kerstavond is 

geboren, uit te blijven dragen in onze wereld. We 

blijven hopen dat we met Pasen weer volop kunnen 

en mogen vieren in onze kerken. Ik ben misschien 

te hoopvol maar geloven is ook uitzien naar de 

toekomst. Geloven is ook creatief omgaan met de 

omstandigheden. Wij hebben dat het afgelopen jaar 

mogen ervaren door te vieren, het kerstverhaal te vertellen 

aan de kinderen en een kerstboodschap uit te spreken 

allemaal via de sociale media. Maar ook de vele initiatieven 

van onze vrijwilligers in onze geloofsgemeenschappen die 

kerstbakjes hebben gemaakt, kaarten hebben verstuurd, 

belrondes hebben opgezet. Samen hebben we geprobeerd 

lichtbrengers te zijn.  
 

We zien er allemaal naar uit elkaar weer te ontmoeten. 

Uitzien naar het licht vraagt van ons gelovigen dat we het 

licht aan elkaar aanreiken, daar waar mensen een verlies 

hebben geleden, daar waar mensen eenzaam zijn, daar 

waar wij elkaar zien en in de ogen van de ander de Heer 

zelf mogen ontmoeten. Juist dan, zijn wij lichtbrengers in 

onze wereld.  

Laat in u ogen het licht van hoop schijnen in deze moeilijke 

tijd zodat wij weer hoopvol de toekomst tegemoet mogen 

gaan en elkaar en God mogen ontmoeten in onze kerken en 

in de wereld. Dan kunnen we verrijzen en hopelijk samen 

straks met Pasen het Licht van Christus weer volop vieren 

in onze kerken. Laten ons in de aankomende vastentijd 

lichtbrengers zijn met en voor elkaar.  
 



 

 

 

 

 

Nieuwjaar, wat heb je als verrassing? 

 

Met een goede hand en drie hartelijke zoenen 

hebben we elkaar vorige jaar een "Gelukkig 

Nieuwjaar" gewenst. Niet wetende wat het jaar 

2020 ons zou brengen... Dit jaar wensen we 

elkaar met dezelfde hartelijkheid elkaar een 

"Gelukkig Nieuwjaar", maar zonder hand en 

zonder zoenen. Maar we zijn er allen van overtuigd 

dat 2021 een beter jaar wordt. Verschillende plannen 

zijn voor één jaar in de ijskast gezet, zo ook binnen onze 

parochie. De werkgroep jongeren had het plan om het 

jaarlijkse jongerenkamp niet alleen voor onze eigen 

parochie te organiseren, maar ook voor de twee 

samenwerkende parochies. De werkgroep Onze Vitale 

Parochie had een heel programma met activiteiten om 

parochianen elkaar te laten ontmoeten naast de weekend 

vieringen. Maar helaas... 

 

Nu kijken we weer vooruit en bekijken wat er in 2021 wel 

weer mogelijk is. Samen met onze nieuwe pastoor zal ook 

het parochiebestuur dit jaar stappen vooruit gaan zetten. 

Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van leden en 

er zijn ook nieuwe leden toegetreden. Het parochiebestuur 

bestaat nu, naast onze pastoor, uit de zes personen: 

Huub Verdonschot (secretaris),  

Fons Simons (penningmeester),  

Frank Mars,  

Stephanie Jansen-Kosterink, 

Johan Kleissen en At Bos. 

 

  



 

 

 

 

Tot 1 januari was er ook een zevende lid: Kees 

Veringmeier. Maar hij heeft zijn functie neergelegd. Wij zijn 

Kees meer dan dankbaar voor alle jaren van inzet, eerst als 

secretaris en later als vicevoorzitter! Kees bedankt! 

 

De eerste stap die we als parochiebestuur dit jaar gaan 

zetten is de zoektocht naar nieuwe bestuursleden en het 

aanstellen van een nieuwe vicevoorzitter. We hopen u in de 

volgende editie van de Kerkwijzer hier meer over te kunnen 

vertellen.  

 

Ik begon deze bijdrage met de zin uit een lied wat ik als lid 

van het kinderkoor altijd zong tijdens de viering van 

oudjaarsavond in de voormalige H. Theresiakerk. Graag 

sluit ik af met de laatste zinnen van dit lied. Want of 2021 

een "Gelukkig Nieuwjaar" wordt hebben ook zelf in onze 

hand.  

 

Nieuwjaar, wat bracht je voor ons mee? 
 

Is het wel wat goeds of bak je ons een poets. 
 

Heb je soms een leuk idee? 
 

Breng ons maar een boel geluk en voorspoed, 
 

maak maar eens een koninklijk gebaar. 
 

Heus, we zullen zelf ook ons best doen  

voor een gelukkig nieuwjaar! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zondag 6 december overleed op 88-jarige leeftijd,  

Geziena Johanna (Sien) Russchenkamp-Borggreve, 

Hertmerweg 4 in Hertme. De afscheidsdienst vond plaats op 

vrijdag 11 december in de kerk van de H. Stephanus in 

Hertme, waarna de begrafenisplechtigheid volgde op het 

R.K.  Kerkhof in Hertme. 

 

Maandag 7 december overleed op 91-jarige leeftijd, 

Gerhardus Hendrikus (Gerard) van Duuren,  

Gé van Rielstraat 13. De afscheidsviering vond plaats op 

zaterdag 12 december in de aula van het crematorium in 

Borne waarna aansluitend de crematieplechtigheid volgde. 

 

Woensdag 9 december overleed op 91-jarige leeftijd, 

Catharina Antonia Maria (Tiny) de Boer,  

von Bönninghausenstraat 127. De uitvaartviering vond 

plaats op maandag 14 december in de St. Stephanuskerk 

waarna zij begraven werd in het Gedenkpark in Borne. 

 

Woensdag 9 december overleed op 66-jarige leeftijd,  

Mihill Bisaku, Trompstraat 10. De uitvaartviering vond 

plaats op zaterdag 12 december in de St. Stephanuskerk 

waarna de begrafenis plaats vond in het Gedenkpark in 

Borne. 

  

Dinsdag 22 december overleed op 87-jarige leeftijd, 

Johannes Wilhelmus (Jan) Oude Munnink, De Aak 49.  

De afscheidsviering vond plaats op dinsdag 29 december  

in de aula van het crematorium in Usselo waarna de 

crematieplechtigheid plaats vond. 

 

  



 

 

 

 

Zaterdag 26 december overleed op 86-jarige leeftijd, 

Johannes Bernardus (Johan) Oude Lansink,  

Veldovenweg 15. De uitvaartviering vond plaats op 

woensdag 30 december in de St. Stephanuskerk waarna de 

begrafenisplechtigheid volgde in het Gedenkpark in Borne. 

 

Zaterdag 26 december overleed in Het Dijkhuis op 81-jarige 

leeftijd, Hermina Maria (Hermien) Vetketel-Annink. 

De uitvaartviering vond plaats op donderdag 31 december 

in de St. Stephanuskerk waarna de crematieplechtigheid 

volgde in Oldenzaal. 

 

Dinsdag 29 december overleed in Het Dijkhuis op 92-jarige 

leeftijd, Aleida Johanna Hendrika (Ida) Leverink-Kempers. 

Ze woonde voorheen aan De Bleek 16E. De uitvaartviering 

vond plaats op woensdag 6 januari in de St. Stephanuskerk 

waarna de begrafenisplechtigheid volgde op het 

Gedenkpark in Borne. 

 

Dinsdag 29 december overleed op 94-jarige leeftijd,  

Jacoba Theresia Diender. De begrafenisplechtigheid vond 

maandag 4 januari plaats op het Gedenkpark in Borne. 

 

Dat zij mogen rusten in Gods vrede. 

  

 

H. Stephanus Hertme, zondag 10 januari 

Sien Russchenkamp-Borggreve, Bertus Schabbink, 

Gerda Stege-Oude Booijink. 

 

St. Stephanus Borne, Zondag 9/10 januari 

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,  
 

Vervolg misintenties op blz. 8 → 

 



 

 

 

 

vervolg blz.7 
 

Liesel Wassink-Vossmann, Anja Meijerink-Manenschijn, 

Cees en Ine van der Bilt-Floothuis en families,  

Lies Nijhof-Haarhuis, Bennie Munsterman, 

Gerard de Kinkelder, Mihill Bisaku, Tiny de Boer,  

Gerard van Duuren, Benny Simonetti,  

Erna Nordkamp-Roeloffzen, Jan Oude Munnink,  

Johan Oude Lansink, Hermien Vetketel-Annink,  

Ida Leverink-Kempers. 

Nagekomen: 19 dec.: Michiel Liedenbaum, 

Kersttijd: Wolter Mulder, Hans Kamphuis,  

familie Nijhof-Wegters, Ine Hassing-Schiphorst, Ben Heck 

familie Van Beuningen-Poos, Erna Nordkamp-Roeloffzen, 

Herman Schwering en Marie Schwering-Veer, , Hennie 

Oonk, Annie Nijhof-Lambers, Berendina Mars-Bartelink. 

Jaargedachtenis: Rosi van Midden-Haas. 

  

 

H. Stephanus Hertme 

Zondag 17 januari 

Sien Russchenkamp-Borggreve, Bertus Schabbink, 

Gerda Stege-Oude Booijink, Ine Schabbink-Schroten, 

Engelbert ten Dam, Bernard Veldhof, 

Irene Kemna- Vinkenvleugel. 
 

St. Stephanus Borne 

Zondag 16/17 januari 

Arnold Weda, Bennie Munsterman, Gerard de Kinkelder, 

Mihill Bisaku, Tiny de Boer, Gerard van Duuren,  

Jan Oude Munnink, Johan Oude Lansink,  

Hermien Vetketel-Annink, Ida Leverink-Kempers. 

Jaargedachtenis: Bram Bos, Ben Morshuis. 



 

 

 

 

 

 

H. Stephanus Hertme 

Zondag 24 januari 

Sien Russchenkamp-Borggreve, Bertus Schabbink, 

Gerda Stege-Oude Booijink. 

 

St. Stephanus Borne 

23 en 24 januari 

familie Kroeze, Gerard Welberg, Gerard de Kinkelder, 

Anja Meijerink-Manenschijn, Bennie Munsterman,  

Mihill Bisaku, Tiny de Boer, Gerard van Duuren, Jan Oude 

Munnink, Johan Oude Lansink, Hermien Vetketel-Annink, 

Bertha Beld-Bruggink, Ida Leverink-Kempers. 

Jaargedachtenis: Diaken Hennie Vaalt, Jan Zonder. 

  
 

 

H. Stephanus Hertme 

Zondag 31 januari 

Sien Russchenkamp-Borggreve, Bertus Schabbink, 

Gerda Stege-Oude Booijink, Bernard Veldhof, 

Ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 30/31 januari  

Bennie Munsterman, Gerard de Kinkelder, Mihill Bisaku, 

Tiny de Boer, Gerard de Kinkelder, Jan Oude Munnink, 

Johan Oude Lansink, Hermien Vetketel-Annink,  

Ida Leverink-Kempers. 

Jaargedachtenis: Wim Ellenbroek, Hennie Oonk,  

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



 

 

 

 

 Iedere zondagmorgen om 9:30 uur wordt de Eucharistieviering vanuit de 
H. Blasiuskerk te Delden via het YouTube-kanaal  uitgezonden. 

 
Stream deze op: www.youtube.com  

Type: RK twente zuid in de zoekbalk. 

Uiteraard zullen alle vieringen volgens de richtlijnen van het RIVM 

plaatsvinden en mogen er bij deze vieringen maximaal 30 parochianen 

aanwezig zijn. 
 

U dient zich vóóraf telefonisch aan te melden voor de vieringen  

bij één van de secretariaten van de geloofsgemeenschappen. 
 

Het dragen van mondkapjes in de kerk is verplicht! 

Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

DOOP VAN DE HEER - Feest

Evangelie: Marcus 1,7-11.

zaterdag 9-jan 19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor J. Jansen

vrijdag 15-jan 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor J. Jansen

TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Johannes 1,35-42

zaterdag 16-jan 19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor J. Jansen

zondag 17-jan 09.30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pater R. van der Vegt

vrijdag 22-jan 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor J. Jansen

DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Marcus 1,14-20

zaterdag 23-jan 19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor J. Jansen

zondag 24-jan 10.00 Oude Kerk Borne
Oecumenische 

viering 

Ds. J. Meyer              

Gustaaf Boerjan

vrijdag 29-jan 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor J. Jansen

VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie: Marcus 1,21-28

zaterdag 30-jan 19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor J. Jansen

vrijdag 5-feb 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistievering Pastoor J. Jansen



 

 

 

 

 

De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van 

geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Daarmee 

wordt geprobeerd recht te doen aan de verscheidenheid in 

geloofsbeleving. Ieder bisdom wijst de kerk van uitzending aan en 

komt zeven keer aan bod. 

Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als 

context dient voor de aansluitende eucharistieviering. 

Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom.  

 

Zondag 10 januari 2021  

10.00 - 11.00 uur 

Doop van de Heer (b) 

Sint Maartenkerk, Maartensdijk 

Celebrant: 

pastoor Mauricio Meneses 

 

Zondag 17 januari 2021  

10.00 - 11.00 uur 

2e Zondag door het jaar (b) 

H. Antoniuskathedraal, Breda 

Celebrant: 

pastoor Norbert Schnell 

Zondag 24 januari 2021  

10.00 - 11.00 uur 

3e Zondag door het jaar (b) 

Sint-Jozefkerk, Waubach-

Landgraaf. Celebrant: 

pastoor Harry Notermans 

 

Zondag 31 januari 2021  

10.00 - 11.00 uur 

4e Zondag door het jaar (b) 

Sint-Janskathedraal, Den Bosch 

Celebrant: pastoor Vincent 

Blom

  



 

 

 

 

 

Paus Franciscus heeft 2021 

uitgeroepen tot het jaar van 

Sint-Jozef. Hij maakte dit 

dinsdag 8 december bekend op 

het Hoogfeest van Maria 

Onbevlekt Ontvangen. Het was 

op die dag namelijk precies 

150 jaar geleden dat paus  

Pius IX de heilige Jozef van 

Nazareth uitriep tot ‘Patroon 

van de Universele Kerk’. 

 

Het bijzondere Jozefjaar is 

dinsdag 8 december direct van 

start gegaan, zo maakte de 

paus bekend in zijn 

apostolische brief Patris Corde 

en het jaar wordt op 8 

december 2021 afgesloten. Met 

dit speciale themajaar wil paus 

Franciscus de heilige Jozef als 

beschermer extra benadrukken. 

Ook zijn rol als voedstervader 

wordt komend jaar extra 

belicht. De paus brengt dit in 

verband met de zorg voor 

armen en migranten en ook 

met de rol van Jozef als 

patroonheilige van de 

arbeiders. 

 

Ook de Covid-19 pandemie 

heeft meegespeeld in het 

besluit van de paus om een 

speciaal jaar aan Sint-Jozef te 

wijden. “De pandemie heeft 

duidelijk gemaakt welke 

betekenis gewone mensen 

hebben, al degenen die 

dagelijks veel geduld tonen en 

hoop bieden, waardoor ze een 

gevoel van medeverantwoorde-

lijkheid zaaien,” aldus de paus. 

Volgens de paus lijken ze 

daarmee op de heilige Jozef 

“deze onopvallende man, die 

dagelijks, discreet en in het 

verborgene aanwezig is,” aldus 

paus Franciscus. 

 

De Kerk wil dit jaar de devotie 

tot de ‘Bruidegom van de 

Moeder Gods’ extra stimuleren. 

Gelovigen kunnen in dit 

Jozefjaar ook een volle aflaat 

verdienen. 

 

Het bisdom Roermond kent een 

heiligdom dat gewijd is aan 

Sint-Jozef: het bedevaartoord 

Smakt bij Venray. 

 



 

 

 

 

 

Wat een jaar was 2020 

 

Het zal in onze herinnering 

blijven als het ‘coronajaar’: 

“Weet je nog hoe dat ging 

vóórdat er corona was?” 

 

Als we ergens aan terugdenken, 

dan zal al snel gezegd worden: 

“Was dat niet in het jaar 

vóórdat corona begon?” 

 

Bij jubilea en andere 

gelegenheden 

wordt er vast en zeker 

teruggekeken 

op dat bijzondere jaar 2020. 

 

Maar het jaar is nu voorbij 

en we staan 

aan het begin van 2021. 

Niemand weet nog 

wat dit jaar ons brengen gaat. 

Het ligt in Gods plan verborgen. 

 

 

 

 

 

 

We weten wel dat we het met 

vertrouwen 

tegemoet mogen treden, want 

elk jaar, 

elke maand, 

elke dag 

wordt ons door God geschonken. 

 

Iedere nieuwe dag is het begin 

van de rest van ons leven. 

 

We mogen God dankbaar zijn 

voor elk moment 

dat ons gegeven wordt. 

 

Laten we er samen iets moois 

van maken. 

 

Wat een jaar wordt 2021?! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Welke nare gevolgen covid19 ook allemaal met 

zich meebrengt, bidden kan gelukkig 

coronaproof! Ieder van ons kan in de 

beslotenheid van z’n hart op een veilige manier 

het gesprek met God aangaan. Elk jaar in 

januari vragen alle christelijke kerken 

gedurende een week aandacht voor een 

gezamenlijk gebed om eenheid. 
 

Juist in tijden waarin de samenleving onder druk staat, is 

eenheid van groot belang. De Week van Gebed vindt plaats 

van 17 tot en met 24 januari. Het thema luidt dit jaar:  
 

 

Het verwijst naar een oproep van Jezus zelf in het evangelie 

volgens Johannes. Jezus vraagt zijn leerlingen daar om in 

liefde met hem verbonden te blijven (Joh. 15, 9-12). 
 

Tijdens de Week van Gebed laten christenen over de heel 

wereld zien en merken dat ze in gebed met elkaar en met 

God verbonden zijn. Ook in onze parochies nemen we deel 

aan de Week van Gebed. Tijdens de vieringen zullen we 

stilstaan bij het thema #blijfinmijnliefde. Maar iedereen die 

dat wil, kan ook thuis, onderweg of waar ook meebidden 

om eenheid tussen mensen.  
 

Op zondag 24 januari 2021 zal er een Oecumenische viering 

plaatsvinden in de Oude Kerk te Borne. Deze begint om 

10.00 uur. De viering zal live worden uitgezonden via de 

Kerkomroep. 

(www.kerkomroep.nl en dan invullen: Borne en dan:  

Oude Kerk).  



 

 

 

 

 

Op zondag 17 januari – aan het begin van de Week van 

Gebed – staan we in de katholieke kerk in Nederland ook 

stil bij de relatie tussen het christendom en het jodendom. 

De ‘Dag van het Jodendom’ is een aantal jaren geleden 

ingevoerd om de diepe verbondenheid, die er tussen 

christen en joden bestaat, te markeren. “Onze oudere 

broeders,” noemde paus Johannes Paulus II het joodse volk 

ooit. 

 

Dit jaar staat tijdens de Dag van het Jodendom de ‘plaats 

van samenkomst’ centraal: kerk en synagoge. Zowel voor 

joden als katholieken geldt dat de plek waar de 

geloofsgemeenschap samenkomt om Gods aanwezigheid te 

vieren en naar Gods Woord te luisteren niet zomaar een 

plek is. Overal en altijd hebben Joden en christenen van 

hun huis van samenkomst – synagoge of kerk – iets 

bijzonders gemaakt. Een ruimte waaruit eerbied voor God 

spreekt, die laat zien waarin we geloven én wie we als 

gemeenschap zijn. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Maria-Lichtmis heet het feest dat de Kerk op 2 

februari viert. De naam is een beetje verwarrend, 

want het is eigenlijk geen Mariafeest. Het 

pasgeboren kerstkind is de echte hoofdpersoon. 

Maria-Lichtmis wordt gevierd op de 40e dag na 

Kerstmis. Volgens de joodse traditie was dat het 

moment om een eerstgeboren zoon voor God te 

brengen in de tempel. De officiële naam van het 

feest luidt ook ‘Opdracht van de Heer’. 

 

Waarom dan die verwarring met Maria? Dat heeft te maken 

met een andere traditie op dezelfde dag. Volgens dezelfde 

joodse wet was het gebruik dat een vrouw 40 dagen na de 

bevalling van een zoon naar tempel ging voor een 

reinigingsritueel. Het woord reiniging klinkt in moderne oren 

misschien wat vreemd, maar betekende dat een vrouw na 

een bevalling een rustperiode van 40 dagen werd gegund. 

Eigenlijk heel modern dus. Maria-Lichtmis is de afsluiting 

van dat ‘zwangerschapsverlof’ van Maria. 

 

Daarom was deze dag in het verleden ook de officiële 

afsluiting van de kersttijd. Dat verklaart tevens waar de 

naam Lichtmis vandaan komt. Als Jozef en Maria op de 40e 

dag met hun pasgeboren zoon naar de tempel gaan, 

ontmoeten ze daar de oude Simeon, die in het kind de 

Messias herkent en hem “een Licht” noemt “dat voor de 

heidenen straalt” (Lucas 2, 32). Daaruit ontstond in de 

eerste eeuwen de traditie om op deze dag een 

lichtprocessie te houden. In de Middeleeuwen kwam daar 

het gebruik bij om met Maria-Lichtmis ook kaarsen te 

zegenen, die dan weer een dag later gebruikt kunnen 

worden voor de Blasiuszegen van 3 februari. 



 

 

 

 

 

Thema Kerkbalans 2021: 

 

 

 

 

In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema 

van dit jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 

Tijdens deze Actie krijgen parochianen een brief met het 

verzoek voor een jaarlijkse bijdrage. We hopen ook in 2021 

dat we weer op u mogen rekenen. Voor de toekomst van 

onze kerken en onze parochie. 

 

Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en 

meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen en dan is 

de kerk een plek van verbinding, al dan niet via internet. 

Vandaar dat Kerkbalans juist nu oproept om gul te geven 

en de bijdrage voor ondersteuning van de plaatselijke 

kerken niet over te slaan. Ook al omdat de vaste kosten 

van onze kerken en parochie doorgaan en er extra uitgaven 

worden gedaan om contact te houden met parochianen. 

Naast doneren kunt u de actie ook ondersteunen door er in 

uw (digitale) omgeving aandacht voor te vragen. 

Bijvoorbeeld door Kerkbalansberichten te delen via 

Facebook of Twitter. Zo laat u weten dat u het werk van uw 

parochie van belang vindt en dat uw kerk een financiële 

bijdrage meer dan waard is.  

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van 

haar parochianen. Via deze weg willen we u alvast hartelijk 

bedanken voor uw bijdrage! 

 

 



 

 

 

 

 

We hebben nog maar net Kerstmis gevierd en Jezus’ 

geboorte herdacht, of we gaan ineens dertig jaar 

verder. Want met dit feest horen we hoe het kind 

van Bethlehem een man van dertig is geworden, 

die zich in de Jordaan laat dopen door Johannes. 

Al in het Oude Testament neemt de Jordaan een 

bijzondere plaats in. De Jordaan vormt daar de grensrivier 

tussen het land van de ‘heidenen’ en het land dat door de 

Eeuwige is beloofd aan wie zijn geboden onderhouden. 

En Jezus is niet de enige die ‘afdaalt’, het 

water in gaat, het hoofd buigt en zich laat dopen. Hij is er 

één in een lange rij mensen die zijn uitgelopen om de 

Doper te zien. Veel mensen waren toen heel nieuwsgierig 

om van de prediker te horen wat God van hen wilde. 

 

Ook vandaag de dag zijn er toch wel veel mensen, vooral 

bij schakelmomenten in hun leven, nieuwsgierig, te weten 

wat God van hen wil. Dan willen ze even afdalen uit de 

hoogte en het hoofd buigen voor God. Een belangrijk 

moment in het leven is de geboorte van een kind, het 

wonder van nieuw leven. 

 

De geboorte van een kind en het maken van de keuze om 

je kind te laten dopen betekent voor de meeste ouders een 

bezinning. Ze denken na over hun geloofshouding: ‘Hoe sta 

ik tegenover God en de Kerk?’ Voor een ogenblik worden ze 

uit de sleur van het alledaagse leven gehaald om opnieuw 

te kiezen voor God en voor het evangelie. Eigenlijk is het 

doopsel een teken van Gods-bezigzijn met de mens. Elk 

kind is een toezegging van God, dat Hij de mensen 

vertrouwt en dat Hij nog steeds met hen in zee wil.  

En de ouders, die aan het nieuwe leven een christelijk 

perspectief willen geven door hun kindje te laten dopen, 



 

 

 

 

getuigen dat zij geloven in de goedheid van het leven en in 

de toekomst van de wereld. Zij willen met hun kind de weg 

gaan naar God.  

 

Misschien begrijpt u nu ook waarom Jezus, bij het begin 

van zijn openbaar leven, zich liet dopen.  

 

Hij maakt zich net zo klein als elke kleine en kwetsbare 

mens en dat is net zijn kracht. Soms kunnen wij in ons 

leven iets voelen van die Goddelijke kracht als we op 

momenten, onze eigen zwakheid, verlegenheid, 

bescheidenheid, ingetogenheid en menselijkheid 

overschrijden. Mensen zijn soms ineens in staat meer te 

doen dan ze ooit dachten. Ze nemen het voortouw om hun 

ideaal van liefde, vrede en menselijkheid te bewerkstelligen 

en stijgen boven zichzelf uit. Dat klinkt hoogdravend maar 

het betekent soms heel concreet dat je de handen uit de 

mouwen hebt gestoken om een ander te helpen om een 

klus te klaren, om je vereniging te redden of je 

geloofsgemeenschap weer nieuw leven in te blazen. 

Dan, zeggen we in navolging van Jesaja, is de geest van 

God aan het werk. Dan kom je los van de waan van de dag, 

van de inkopen met de feestdagen, van het afvallen daarna, 

van alles wat we moeten of opgelegd krijgen van de media 

of door wie of wat dan ook. Dan stijg je boven jezelf uit, 

word je geleid door iets dat sterker is dan jezelf. Misschien 

mag ik wel zeggen: geleid door God zelf. Daarvoor moet je 

door het water heen. Daar moet je opgetild worden door de 

geest van God die in elk mens huist, in U, in mij, in ons 

allemaal. 

 

Als gedoopte stellen we ons, met Jezus, aan de kant van 

God en willen wij leven in zijn geest. Met Hem aanvaarden 

wij de opdracht er te zijn voor anderen, te geloven in de 

goedheid en de grote waarde van het leven en in de 

toekomst van de wereld. 



 

 

 

 

 

 

Om na het hectische jaar 2020 het schip van de mensheid 

in rustiger vaarwater te krijgen, stelt paus Franciscus de 

katholieke sociale leer voor als “kompas” en menselijke 

waardigheid als “roer”. Dat schrijft de paus in zijn 

boodschap voor de 54ste Wereldvredesdag op 1 januari 

2021. De tekst werd half december door het Vaticaan 

gepubliceerd. 

 

In zijn boodschap roept paus Franciscus de internationale 

gemeenschap en ieder individu op om een “cultuur van 

zorg” te bevorderen, het thema van de boodschap. Hij reikt 

de beginselen van de sociale leer van de Kerk aan als 

“kompas” op weg naar vrede. De boodschap is gericht tot 

staatshoofden en regeringsleiders, leiders van 

internationale organisaties en godsdiensten en aan alle 

“mannen en vrouwen van goede wil”. 

 

Paus Franciscus wijst erop hoezeer de coronapandemie de 

toch al bestaande en vaak onderling verbonden crises van 

het klimaat, honger, economie en migratie heeft versterkt. 

Tot groot verdriet en lijden voor velen. Hij doet daarom een 

extra dringend beroep om vaccins voor iedereen 

toegankelijk te maken en zorg mogelijk te maken voor de 

armen en meest kwetsbaren. 

Echte zorg voor ons eigen leven en onze relatie met de 

natuur zijn onlosmakelijk verbonden met broederschap, 



 

 

 

 

rechtvaardigheid en eerlijkheid tegenover anderen, 

benadrukt de paus. Hij schrijft over de liefde van God de 

Vader voor de mensheid en hoe de vroege christenen Jezus 

volgden door te delen wat ze hadden en te zorgen voor de 

behoeftigen, waardoor hun gemeenschap een gastvrij thuis 

werd. Nog steeds heeft de Kerk talloze “instellingen voor de 

verlichting van elke menselijke nood: van zieken- en 

opvanghuizen tot hospices voor reizigers.” 

 

De coronacrisis heeft aangetoond dat ieder van ons, fragiel 

en uit het lood geslagen, in hetzelfde schuitje zit, aldus de 

paus. Daarop voortbordurend noemt hij de menselijke 

waardigheid “het roer” en de sociale leer van de Kerk “het 

kompas”. De paus gaat in op belangrijke principes uit de 

sociale leer: “Inzet voor het bevorderen van de waardigheid 

van elke menselijke persoon, solidariteit met de armen en 

kwetsbaren, het nastreven van het algemeen belang en de 

zorg voor de bescherming van de schepping.” En hij zegt 

dat we samen moeten roeien, omdat “niemand de redding 

alleen kan bereiken.” De sociale leer dringt aan op concrete 

solidariteit met anderen, omdat we allemaal 

verantwoordelijk zijn voor iedereen. 

 

De paus schrijft ook over oorlog. We moeten stoppen die 

als “iets normaals” te zien. Geld dat wordt uitgegeven aan 

wapens kan beter uitgegeven worden aan veiligheid, vrede, 

ontwikkeling, armoedebestrijding en gezondheidszorg. 

Hij maant aan het slot van zijn boodschap nooit toe geven 

aan de verleiding om anderen te negeren en de andere kant 

op te kijken. In plaats daarvan moeten we er dagelijks heel 

concreet en praktisch naar streven “een gemeenschap te 

vormen die bestaat uit broeders en zusters die elkaar 

accepteren en voor elkaar zorgen.” 

 

 

Bron: katholiekleven.nl



 

 

 

 

 

 

Het kinderkoor Unisono is al enige tijd 

op zoek naar een nieuwe dirigent(e).  

De vorige dirigente Hetty Verhaagen moest 

helaas dit jaar om persoonlijke redenen 

stoppen. Erg jammer, want het koor 

was weer aan het groeien met nieuwe enthousiaste leden 

en werkte aan een nieuw repertoire. 

 

Mocht u belangstelling hebben in het dirigeren van een 

kinderkoor en/of iemand weten die deze uitdaging wil 

oppakken neem dan contact op met: 

 

Gustaaf Boerjan 

Tel: 06 – 53 978 232 

e-mail: gustaafboerjan@home.nl 
  



 

 

 

 

 

 
Het kabinet heeft besloten dat, zowel basis- als middelbare 

scholen, tot en met 19 januari 2021 dicht zijn. 
 

Dit betekent dat deze editie van de Kerkwijzer niet door 

leerlingen van basisschool De Wheele rondgebracht kan 

worden. 
 

Dit vinden we heel vervelend voor de parochianen die via 

de leerlingen de Kerkwijzer ontvangen. Via de website van 

de parochie kan de digitale versie gelezen worden. In het 

torenportaal van de St. Stephanuskerk liggen losse 

exemplaren.  

 

Nu de kerken nog steeds niet helemaal open zijn, i.v.m. met 

het coronavirus, en er slechts maximaal dertig mensen zijn 

toegestaan, mist de kerk/parochie inkomsten uit de diverse 

opbrengsten o.a. plaatsen- en collectegelden, kaarsen etc. 

 

Wij, het pastoraal team en het parochiebestuur, zouden het 

zeer op prijs stellen als u, uw en onze parochie, in deze 

coronatijd wilt steunen. 

 

U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken op : 

 

St. Stephanus Borne    H. Stephanus Hertme  

NL27RABO 0309 4025 06  NL79RABO 0309 4064 20 

 

 



 

 

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 

 


