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COLOFON
PAROCHIE HH. JACOBUS EN JOHANNES 

 

Pastoraal team: 

pastoor J.A.C. Jansen priester 

Tel: 06-46 90 72 33  mail: j.jansen@rktwentezuid.nl 

Wekelijkse vrije dag maandag 

 

drs. mw. A. Zoet pastoraal werker 

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

wekelijkse vrije dag vrijdag 

 

Pastor C. Pikkemaat Parochievicaris

 c.pikkemaat@rktwentezuid 

 

Parochiebestuur 

Pastoor Jurgen Jansen j.jansen@hhjj.nl 

Hans Leushuis vicevoorzitter@hhjj.nl 

Huub Verdonschot  secretaris@hhjj.nl 

Fons Simons  penningmeester@hhjj.nl 

Johan Kleissen johan.Kleissen@hhjj.nl 

Frank Mars vastgoed@hhjj.nl 

 

 

Redactieteam Kerkwijzer  

Pastoraal team HHJJ parochie, Stephanie Jansen-Kosterink,  

Hanneke Verdonschot, Charles Liedenbaum, Laurens van Urk, 

Jos Verheul en Timo Vlaskamp. 

 

Redactieadres: Stationsstraat 1a,  7622 LW Borne 
 E-mail: redactiehhjj@gmail.com 
 

 
Verschijningsdatum: 
 
 

Volgende parochieblad:               zaterdag 18 feb. t/m vrijdag 31 mrt.  

Sluitingsdatum kopij:                   woensdag  8 februari vóór 12:00u 
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Pastorale Column  
 

Ik heb genoeg 
 
Gedachten rondom het feest van Maria 

Lichtmis 

 

Sinds de vijfde eeuw werd veertigdagen na 

Kerstmis feest gevierd in Jeruzalem. Men noemde het 

het feest van de ontmoeting of het feest van de 

reiniging. In Rome werd op deze dag het opdragen van 

Jezus in de tempel gevierd. Het volk beschouwde dit 

feest als een Mariafeest en noemde het Maria Lichtmis. 

Vroeger kondigde dit feest het einde van de kerstijd aan. 

Door de liturgische hervorming werd de kersttijd ingekort 

zodat hij tegenwoordig eindigt met het feest van de doop 

van Jezus.  

 

Het is het feest van de ontmoeting van Maria en de 

grijze Simeon. Simeon neemt het kind op de arm en 

prijst God met de woorden: ’Mijn ogen hebben uw heil 

gezien, dat U ten afschouwen van alle volken hebt 

toebereid, een licht dat een openbaring zal zijn voor de 

heidenen en een glorie voor uw volk Israël’ (Lc, 2,30-32) 

 

Ik heb genoeg lijkt Simeon te zeggen. Ik heb de Heiland, 

de hoop, in mijn armen genomen. Ik heb hem gezien, 

mijn geloof heeft Jezus aan het hart gedrukt. Ik heb 

genoeg. 

 

In deze woorden wordt het doel van dit feest, veertig 

dagen na Kerstmis, zichtbaar. Wanneer we zelf Jezus in 

ons hart hebben toegelaten, tijdens de afgelopen weken 

van de advent en de kersttijd, dan kan ik afzien van 

allerlei dingen die mij vasthouden. Na Kerstmis komt 
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weer het leven van alledag. Wellicht kunnen we anders 

omgaan met ons eigen dagelijks leven.  

 

Tijdens de viering van Maria Lichtmis wordt er een 

lichtprocessie verzorgd. Bij het begin van de 

eucharistieviering komen de mensen samen in een 

donkere kerk. De priester wijdt de kaarsen en steekt de 

kaarsen aan. Dan gaan de mensen met hun brandende 

kaarsen de kerk binnen. Het symboliseert het licht van 

Jezus Christus dat in de tempel van ons hart komt en 

alles verlicht wat daar nog donker is.  

 

Het licht dat met Kerstmis in de wereld gekomen is, wil 

steeds meer facetten van ons dagelijks leven verlichten; 

ons werk, ons leven thuis in het gezin, ons samenzijn in 

en tijdens de vieringen. Het wil de wereld in jou en om je 

heen vullen met het licht van de liefde zodat alle mensen 

het heil zullen zien dat hun verlangens bevredigt. 

En dat is meer dan genoeg! 

 

Pastoor Jurgen Jansen 

  
 

Vanuit het Pastoraal team 
 

*Na twee jaar van online Kerstmis vieren hebben we 

dit jaar weer als vanouds Kerstmis kunnen vieren.  

Vrijwilligers van alle geloofsgemeenschappen 

hebben zich ingezet om deze vieringen tot een 

feestelijk geheel te maken. Het was goed om 

weer met veel mensen samen te kunnen komen 

rond de geboorte van Jezus. 
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*Pastor Casper Pikkemaat is vanaf december voorgegaan 

in vieringen in onze drie parochies en heeft zo 

kennisgemaakt met een aantal geloofsgemeenschappen, 

tot wederzijds genoegen! 

 

*Het beleidsplan van het Aartsbisdom Utrecht: 
 

“Blijf dit doen om mij te gedenken” 
 

over de verhouding tussen eucharistievieringen,  

woord- en communievieringen en gebedsvieringen heeft 

veel emoties losgemaakt in onze parochies.  

Op de parochiewebsites vindt u een reactie van het 

pastoraal team op het beleidsplan.  

 

*In januari gaan pastoor Jansen en ik in gesprek met de 

parochiële voorgangers in woord- en communievieringen 

en uitvaartvieringen over het beleidsplan.  

In de geloofsgemeenschappen van Beckum en Bentelo 

gaan we in gesprek met de locatieraden, werkgroepen en 

vrijwilligers over de sluiting van hun kerken en over de 

mogelijkheden van lokaal geloven na sluiting. 

 

*Het komend jaar starten we met een pastoraal overleg 

in de drie parochies, waarvoor we de pastoraatsgroepen 

en pastorale sleutelfiguren van elke geloofsgemeenschap 

uitnodigen. Het is de bedoeling om 2x per jaar bij elkaar 

te komen om met elkaar te spreken over pastorale 

situaties en vragen.  

 

Zo hopen we elkaar beter op de hoogte te houden van 

wat er speelt en kunnen we elkaar vast ook 

ondersteunen of samen optrekken. 

 

Van harte wensen we u een gelukkig, inspirerend en 

hoopvol 2023 toe! 

 

Annet Zoet 

Pastoraal werker  
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‘Blijft dit doen om Mij te 

gedenken’ TOELICHTING OP HET BELEIDSPLAN  

Aanleiding voor deze toelichting 

Op 27 oktober jl. heb ik mede namens de bisdomstaf een 

beleidsplan doen uitgaan betreffende 

eucharistievieringen, woord- en communievieringen en 

gebedsvieringen in het Aartsbisdom Utrecht. Nadien heb 

ik brieven en e-mails uit enkele parochies ontvangen 

waarin zowel waardering alsook bezorgdheid, 

teleurstelling of onbegrip te lezen is. De vraag blijkt te 

leven of er, wanneer er over vijf jaar in het Aartsbisdom 

Utrecht op zondagen geen woord- en communievieringen 

meer zullen zijn, op zondagen nog gebedsvieringen 

mogelijk zijn. Over gebedsvieringen zegt de beleidsnota 

nauwelijks iets. Daarom hoop ik met deze aanvulling op 

het beleidsplan een en ander te verduidelijken. 

 

Gebedsvieringen 
In het beleidsplan wordt benadrukt dat de Eucharistie 

het kloppend hart is van ons geloofsleven. Daar waar het 

kan zal (vooral) op zondag de Eucharistie gevierd 

worden. In het verlengde daarvan wordt in het 

beleidsplan uiteengezet en toegelicht dat het aantal 

woord- en communievieringen op zondag in de 

parochiekerken in het Aartsbisdom Utrecht binnen vijf 

jaar geleidelijk minder wordt en dat deze vieringen na 

vijf jaar op zondagen niet meer plaatsvinden. Wel 

kunnen zij na vijf jaar nog worden gehouden op 

doordeweekse dagen (en op zondagen alleen in 

zorginstellingen). Hoe zal de situatie na vijf jaar zijn, 

wanneer op zondagen in kerken geen woord- en 

communievieringen meer worden gehouden? Daar waar 

op zondag (incl. de vooravond, die reeds bij de zondag 

hoort) in een kerk geen Eucharistie gevierd kan worden, 
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valt te overwegen dat gelovigen naar een andere kerk in 

de eigen parochie of daarbuiten gaan waar wel de 

Eucharistie wordt gevierd. Blijkt dit op onoverkomelijke 

bezwaren te stuiten, dan kan in kerken waar geen 

Eucharistie kan worden gevierd, een gebedsviering 

worden gehouden. De geloofsgemeenschap kan dan in 

de eigen locatie op zondag bij elkaar komen om te 

bidden, te zingen en het Woord van de Heer te 

ontvangen. Echter, het is wel zaak dat zoveel mogelijk 

mensen deelnemen aan de zondagse Eucharistie, zeker 

ook diakens en pastoraal werk(st)ers die werken met 

een zending van de aartsbisschop. Uiteraard blijven 

naast Eucharistievieringen op zondagen gebedsvieringen 

mogelijk, zoals het kerkelijk ochtendgebed (de lauden) 

of avondgebed (de vespers), de aanbidding van het 

Allerheiligst Sacrament (waardoor gelovigen ook de 

‘geestelijke communie’ kunnen ontvangen) en andere 

vormen van gebedsviering.  

 

Waardering 

 “Met veel zorg en inzet verzorgen diakens, pastoraal 

werk(st)ers alsook parochianen in ons aartsbisdom sinds 

tientallen jaren – naast gebedsvieringen – woord- en 

communievieringen …” zo heb ik in bovengenoemd 

beleidsplan geschreven. Graag herhaal ik dat ik veel 

waardering heb voor al de toewijding en inzet van onze 

diakens, pastoraal werk(st)ers alsook parochianen die 

gebedsleider zijn, opdat Christus en Zijn Evangelie 

verkondigd worden en ons katholiek geloof wordt gevierd 

en gedeeld. 

 

Ik wens u allen Gods zegen en vreugde voor 2023. 

 

mede namens de bisdomstaf, 

 + Willem Jacobus kardinaal Eijk  

Aartsbisschop van Utrecht  
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Vanuit het parochiebestuur 
 

Beste medeparochianen van Borne en Hertme, 

 

Het jaar 2022 ligt achter ons. Hoogtepunten en 

dieptepunten werden ons deel. We mochten genieten 

van de hoogtepunten, maar moesten ook leren 

van de dieptepunten. Graag willen we die vaak 

vergeten. “Geen oude koeien uit de sloot halen”  

niet waar? Sommige mensen zijn verlamd van 

angst en vragen zich af welke rampen in 2023 op 

hen wachten. Nog meer ellende in de wereld? Nog 

meer kerksluitingen? Nog minder vieringen in de 

kerk? 

 

Anderen blijven geloven in hun idealen, die  zij in 2023 willen 

realiseren. Daartoe behoort ook onze  werkgroep “Vitale 

parochie”. Zij willen een enthousiaste en levendige 

geloofsgemeenschap in Borne en in Hertme. Daarvoor 

organiseren ze jaarlijks meerdere activiteiten. Het 

parochiebestuur deelt hun enthousiasme en werkt op zijn eigen 

terrein van harte mee aan een gezonde en vitale parochie. Dat 

doen we voor jullie en heel graag met jullie. Wanneer we voor 

de realisatie van onderstaande bestuursplannen SAMEN tijd en 

energie inzetten, dan kunnen we veel bereiken. 

 

Kijken we naar 2023 dan willen wij naast de kerkradio ook 

mogelijk maken dat álle vieringen opgenomen worden. Dan 

kunnen thuis alle activiteiten in de kerk via de computer 

gevolgd worden. Daardoor kan ieder die niet meer in staat is, 

om naar de kerk te komen, in eigen huis bijvoorbeeld de 

eucharistieviering via de computer bijwonen. André Bourgonje 

heeft afgelopen jaar alle zondagse vieringen gestreamd en daar 

zijn we hem zeer dankbaar voor. Door de aanleg van een vast 

camerasysteem zullen in de toekomst alle vieringen live worden 

uitgezonden.  
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De afgelopen maanden hebben we de plannen op haalbaarheid 

getoetst en in januari zullen de eerste werkzaamheden 

plaatsvinden. Wie komt er helpen om onder deskundige leiding 

hand- en spandiensten te verlenen? Wie kan er koffiezetten 

tijdens de installatiewerkzaamheden, wie kan boodschappen 

doen, wie helpt de kabels naar de juiste plek te brengen. Wie 

heeft verstand van een computer, wie kan later achter de 

knoppen zitten om naast André, tijdens de eucharistie mooie 

beelden naar de huiskamers te sturen, enz. enz. 

 

In 2023 zullen we onze gebouwen energiezuiniger moeten 

maken. Helaas hebben we op dit moment peperdure contracten 

met energieleveranciers. Zo snel mogelijk moeten we starten, 

om ons energieverbruik te verlagen. De plannen daarvoor 

liggen nu op de tekentafel van het ingenieursbureau dat de hele 

bezuinigingsoperatie begeleidt. Wie heeft kennis en ervaring 

van zo´n grote klus en bij wie kunnen we, indien nodig,  terecht 

voor advies? 

 

In 2023 moet er echt versterking van het bestuur komen. Bij 

voorkeur een vrouw, die samen met 5 mannelijke bestuursleden 

voor een evenwichtig beleid moet zorgen. Ook een tweede 

kandidaat (m/v) is van harte welkom, zodat het bestuur dan 

weer met 7 personen op volle sterkte is. 

 

In 2023 moet de actie Kerkbalans echt een succes worden. 

Door de torenhoge energieprijzen (vooral gas en elektriciteit) 

dreigt een behoorlijk tekort op de begroting van 2023. We 

bezuinigen nu al flink op die kosten (minder warm in de kerk, 

zuinig met licht en water). We vragen iedereen naar 

draagkracht een extra steentje bij te dragen. Bij voorbaat dank! 

 

Tot slot wens ik alle parochianen een fijn en gezond 2023.  

Een Zalig Nieuwjaar! 
 

Hans Leushuis 
Vicevoorzitter  van het parochiebestuur 
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In memoriam 
Emeritus paus Benedictus XVI 

 
Op zaterdag 31 december 2022 is in 

de ochtend emeritus paus 

Benedictus XVI overleden. Dat heeft 

het Vaticaan bekend gemaakt. “Paus 

Benedictus XVI was een trouwe en 

moedige behoeder van het 

‘depositum fidei’, de door God aan 

de Kerk toevertrouwde geloofsschat. 

Een echte man Gods en een paus 

naar Jezus’ hart is van ons 

heengegaan”, aldus kardinaal Eijk in een eerste reactie op het 

overlijden. 

 

Het pontificaat van paus Benedictus XVI duurde een korte tijd: 

van 2005 tot 2013. Hij was al 78 jaar toen hij deze nieuwe 

verantwoordelijkheid aanvaardde. Daarvoor was hij zo’n 25 jaar 

in Rome werkzaam als prefect van de Congregatie van de 

Geloofsleer. Eerder was hij als theoloog wereldwijd bekend als 

adviseur tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). 

Kardinaal Joseph Ratzinger, later paus Benedictus, heeft als 

toenmalig adviseur en kenner van Vaticanum II benadrukt dat 

dit Concilie geen breuk heeft veroorzaakt maar de continuïteit 

van het geloof in onze Kerk heeft bestendigd (‘hermeneutiek 

van de continuïteit’) ten dienste van haar zending in de wereld 

van vandaag, in het licht van de traditie. In deze overtuiging 

initieerde paus Benedictus rond de vijftigste verjaardag van de 

opening van Vaticanum II het Jaar van het Geloof in de 

wereldwijde Kerk. 

 

Bron (en verder lezen op): www.rkkerk.nl 
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Opgenomen in onze 
geloofsgemeenschap 

 

Opgenomen in de gemeenschap van de Kerk door het  

H. Doopsel in de kerk van de H. Stephanus in Hertme  

26 december: 

 

Laura Leah Marie Kemna, dochter van Roy Kemna en 

Marlinda Broekhuis, Hedeveldsweg 11, 7626 ND Hertme. 

 

Noud Gerard René Hoekstra, zoon van Pascal Hoekstra 

en Elsbeth Slot, Gildestraat 11, 

7622 AZ Borne. 

 

Ouders, peters, grootouders, broertjes en zusjes. 

 

Van harte gefeliciteerd. 

  

Ons zijn voorgegaan 
 

Zaterdag 3 december overleed in ’t Dijkhuis op 77-jarige 

leeftijd, Wilhelmina Reinella (Wilmien) ten Dam-Slotman. 

Zij woonde voorheen aan de van Coeverdenstraat 10. 

De afscheidsviering vond plaats op donderdagavond  

8 december in de St. Stephanuskerk waarna de volgende 

dag de crematieplechtigheid volgde in Borne. 

 

Donderdag 15 december overleed op 86-jarige leeftijd, 

Maria Gesina Aloysia (Marietje) Koopman-Bartelink, 

Egelantierstraat 23. De afscheidsviering vond plaats op 

donderdag 22 december in de aula van het crematorium 

in Borne waarna de crematieplechtigheid volgde. 

 

Dat zij mogen rusten in Gods vrede 
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Misintenties 
MISINTENTIES 14 - 21 JANUARI 2023 

 

H. Stephanus Hertme 

Zaterdag 14 januari 

Uit dankbaarheid, Johan Weghorst, Tonnie Monnink, 

overleden familie Braakhuis-Schabbink. 

Jaargedachtenis: Jos Bos-Blenke. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 14/15 januari 

Truus Kuipers, Ans Sanders, Arnold Weda,  

Harrie Olde Engberink, Riek Ensink-Wagelaar,  

Benny Simonetti, Wilmien ten Dam-Slotman,  

Marietje Koopman-Bartelink. Nagekomen: 11 dec.:  

Johan Ganzeboom, Kerstmis: Hennie Oonk,  

ouders Kuipers-Blokhorst, Truus Ensink-Stopel,  

Ria Wals-Grobben, Erna Nordkamp-Roeloffzen,  

Oud en Nieuw: Truus Ensink-Stopel. 

Jaargedachtenis: Ben Dashorst, Anita Meulenbroek. 

  
MISINTENTIES 21 – 28 JANUARI 

 

H. Stephanus Hertme  

Zondag 22 januari 

Johan Weghorst, Marjolein Kokkelink-Egberink. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 21/22 januari 

Familie Kroeze, Truus Kuipers, Ans Sanders,  

Gerard Welberg, Harrie Olde Engberink,  

Riek Ensink-Wagelaar, Wilmien ten Dam-Slotman, 

Marietje Koopman-Bartelink. 

Jaargedachtenis: Annie Munsterman-Maas,  

Cisca Bruggink-Geerdink, Jan Leerkotte. 
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MISINTENTIES 28 JANUARI – 4 FEBRUARI 2023 
 

H. Stephanus Hertme 

Zaterdag 28 januari 

Johan Weghorst, ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek. 
 

St. Stephanus Borne 

Zondag 28/29 januari 

Truus Kuipers, Ans Sanders, ouders Weijenborg-Wilmink  

en Rian, ouders Olde Veldhuis-Sander,  

Wilmien ten Dam-Slotman, Marietje Koopman-Bartelink,  

Harrie Olde Engberink, Gerardus Bernardus Bekhuis. 

Jaargedachtenis: Hennie Oonk. 

Vrijdag 3 februari: ouders Oud-Hartog en Marcel, 

ouders Weijenborg-Wilmink en Rian. 

  
MISINTENTIES 4 – 11 FEBRUARI 

H. Stephanus Hertme 

Zondag 5 februari 

Johan Weghorst, Marjolein Kokkelink-Egberink. 

Jaargedachtenis: ouders Olde Meule, Theo Aalderink. 
 

St. Stephanus Borne 

Zondag 4/5 februari 

Frans en Jeanne Vaalt-Kassing, Truus Kuipers, Harrie 

Olde Engberink, Ans Sanders, pastoor W.Th.J. Bosch, 

Herman Hegeman, Rudy Strikker, Ben Dashorst,  

familie Kroeze, Wilmien ten Dam-Slotman, Marietje 

Koopman-Bartelink. 

  
MISINTENTIES 11 – 18 FEBRUARI 

St. Stephanus Borne 

Zondag 11/12 februari: Albertus en Antonia van Uhm-

Reinders en Ingrid, Gerda van Dooren-Weeink, Truus 

Kuipers, Ans Sanders, Lies Nijhof-Haarhuis, Wilmien ten 

Dam-Slotman,Marietje Koopman-Bartelink, Harrie Olde 

Engberink. Jaargedachtenis: Thea Bouhuis-Kemperink,  

Jan van Vilsteren. 



 

  

Liturgische vieringen
Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR -  Evangelie:Johannes 1,29-34

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Laurens van Urk

19.00 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Johan Kleissen m.m.v. het herenkoor

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

dinsdag 17-jan 19.00 H. Stephanus Hertme
Eucharistieviering  
Aanvang nieuw jaar

Pastoor Jurgen Jansen
m.m.v. de koren                       

"Contrast"en "ZijActief"

vrijdag 20-jan 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Evangelie: Matteüs 4,12-23

10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering
Pater                  

Tjalling van Balen

19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering
Pastor Casper 

Pikkemaat
m.m.v. het koor "Con Brio"

zondag 22-jan 09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Maria Verheijen m.m.v. het dameskoor

vrijdag 27-jan 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Evangelie: Matteüs 5,1-12

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Joost Hornstra

19.00 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering

Annet Zoet      

Pastoraal Werker
m.m.v. het herenkoor

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

vrijdag 3-feb 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen Blasiuszegen

zaterdag 21-jan

14-janzaterdag

zaterdag 28-jan



15 

 

 

Koffiedrinken na de viering 
 

Nu de coronabeperkingen weer enige tijd achter ons liggen willen we graag een oude activiteit opnieuw 

oppakken. Met een nieuwjaarsborrel na de viering hebben we hier afgelopen zaterdag het startsein 

voor gegeven. 

 

De werkgroep de Vitale Parochie wil samen met het parochiebestuur graag de mogelijkheid bieden 

om wekelijks na de Eucharistieviering samen koffie te drinken in de hal van Stefans-Hof. 

 

Hierbij staat vooral gezamenlijke ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee centraal.  

 

We hopen velen van u hierbij regelmatig te mogen verwelkomen. 

 

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Evangelie:  Matteüs 5,13-16

10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

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

zondag 5-feb 09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

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

vrijdag 10-feb 9.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR - Evangelie:  Matteüs 5,17-37

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Joost Hornstra

H. Stephanus Hertme Eucharistieviering
Pastor Casper 

Pikkemaat
m.m.v. het herenkoor

St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het koor "Con Brio"

vrijdag 17-feb 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

19.00

zaterdag 4-feb

zaterdag 11-feb



 

 

Nederland kerkt in . . . 

De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de 

vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te 

laten zien.  
 

Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek 

uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende 

Eucharistieviering om 10.00 uur op NPO2. 
 

Zondag 15 januari 2023 

2e Zondag door het jaar 

St. Joriskerk te Eindhoven 

Celebrant: pastoor René Wilmink 
 

Zondag 22 januari 2023  

3e Zondag door het jaar 

Mozes en Aäronkerk te Amsterdam 

Hoofdcelebrant: Mgr. Jan Hendriks 
 

Zondag 29 januari 2023 

4e Zondag door het jaar 

St. Franciscusbasiliek te Bolsward 

Celebrant: pastoor Arjen Bultsma 
 

Zondag 5 februari 2023 

5e Zondag door het jaar 

Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem 

Hoofdcelebrant: mgr. Jan Hendriks 
 

Zondag 12 februari 2023 

6e Zondag door het jaar 

Lambertusbasiliek Hengelo 

Celebrant: pastoor JurgenJansen  
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Even voorstellen: Cor Peters 
 

In het najaar van 2021 werd ik gevraagd  

om het pastorale team van de drie 

samenwerkende parochies te ondersteunen 

op weg naar nieuw pastoraal beleid.  

De komende maanden zullen gesprekken 

met de parochiebesturen gevoerd worden 

waarin de gedachten en visie voor de 

toekomst besproken gaan worden. 

 

Daarnaast zal ik het pastorale team ondersteunen in die 

locaties waar de kerk de komende tijd zal gaan sluiten. 

Welke stappen zijn nodig, wat is er mogelijk om lokaal 

geloven vorm en inhoud te geven? Deze processen 

hebben ik de afgelopen jaren vaker begeleid. Met name 

in de Parochie Maria Laetitia (Doetinchem-Ulft e.o.) en 

de Parochie HH. Paulus en Ludger (Groenlo-

Lichtenvoorde e.o.). 

 

Ik stel me graag nader aan u voor 

Mijn naam is Cor Peters en ik ben 69 jaar geleden in 

Groessen geboren, getrouwd met Agnes en we  

hebben 2 zonen en inmiddels een schoon- en 

kleindochter. 

 

Jaren heb ik als verzekeringsadviseur gewerkt. Na de 

vierjarige diakenopleiding Dijnselburg ben ik in 1990 tot 

diaken gewijd. Als onbezoldigde diaken volgde mijn 

eerste benoeming in de parochie te Groessen. Na de 

afronding van de volledige theologie opleiding (1997) 

werd ik als bezoldigd diaken benoemd in de parochies 

van Bemmel en Haalderen. Ik heb trainingen en 

cursussen gevolgd binnen het kerkelijk opbouwwerk. 
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In 2010 zijn we verhuisd naar Gendringen toen een 

benoeming volgde in het pastorale team van wat nu de 

parochie Maria Laetitia is. Nu ik met deeltijd-emeritaat 

ben ondersteun ik parochies in projecten rond opbouw, 

beleid en organisatie. 

 

Verder ben ik als bestuurslid betrokken bij Stichting 

Present Achterhoek en Stichting SchuldHulpMaatje Oude 

IJsselstreek. In mijn vrije tijd wandel ik graag en heb ik 

het orgel/ pianospelen weer opgepakt. 

 

Ik wil graag met u een bijdrage leveren in het zoeken 

naar nieuwe wegen van geloven en kerk-zijn in deze tijd.   

 

Cor Peters 

Diaken

  

Caritas is er om u te helpen! 
  

Ook in dit nieuwe jaar 2023 zullen veel gezinnen het nog 

moeilijk hebben door de hoge inflatie en energieprijzen. 

Het energieplatform biedt enige verlichting maar in veel 

gevallen nog onvoldoende. De Parochiële Caritas 

Instelling (PCI) wil hen helpen.  

 

De Caritas is bereikbaar via ons e-mailadres 

caritasborne@gmail.com of telefonisch of WhatsApp op 

het mobiele nummer 06 – 53 97 82 32.  

 

Wilt u de Caritas helpen om financiële hulp te bieden, 

dan kunt u uw financiële bijdrage storten op onze 

bankrekening NL63 RABO 0309 4006 94 t.n.v. PCI HH 

Jacobus en Johannes onder vermelding van ‘Hulp aan de 

Caritas’ Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. 

 

Parochiële Caritas Instelling HH. Jacobus en Johannes  

about:blank
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Feestdag van de heilige Blasius  
 
Ieder jaar op drie februari viert de Kerk 

de heilige Blasius. Hij is een van die 

ontelbare menigte van mannen en 

vrouwen die in de loop der eeuwen als 

martelaar zijn gestorven omdat zij in 

Jezus Christus geloofden. Heel veel 

weten we niet van die heilige Blasius. 

 

Overleveringen zeggen dat hij een arts was die tot 

bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. 

Onder de christenvervolgingen van keizer Licinius leefde 

hij ondergedoken in de bossen. Men zegt dat hij daar in 

vrede leefde met de wilde dieren, ze kwamen hem zelfs 

opzoeken om zich door hem te laten genezen. Hij werd 

bij toeval gevangengenomen, Romeinse soldaten waren 

op zoek naar wilde dieren voor hun circusspelen en 

ontdekten dus bij toeval de schuilplaats van Blasius. Men 

probeerde hem van het christelijke geloof af te brengen 

door allerlei folteringen. Hij werd met wolkammen 

gefolterd en daarna onthoofd. Dat zou gebeurd zijn in 

het jaar 316. 

 

Blasius is dus een van die ontelbaren die in de 

geschiedenis hun leven hebben gegeven omdat ze in 

Jezus Christus geloofden, omdat ze ook in de moeilijkste 

omstandigheden vanuit een levende relatie met Hem 

christen bleven in woord en daad. Ook hij vertrouwde op 

dat woord van Jezus: “Ieder die Mij bij de mensen 

belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader 

die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen 

tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover 

mijn Vader die in de Hemel is.” (Matteüs 10,32-33) 
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Vanouds wordt de heilige aangeroepen door mensen met 

keelaandoeningen. Dat gaat terug op een verhaal dat op 

een moment een wanhopige moeder met haar kind in de 

armen bij de heilige Blasius kwam. Het zoontje dreigde 

te verstikken want er was een visgraat in de keel blijven 

steken. Onder tranen smeekte ze Blasius om hulp.  

 

Blasius legde het kind de handen op en sprak een gebed 

uit dat het kind gered mocht worden en zo gebeurde het. 

Als herinnering aan dat verhaal en vertrouwend op de 

voorspraak van de heilige Blasius bij de Heer wordt in 

veel parochies op drie februari de Blasiuszegen gegeven. 

Op een bijzondere manier wordt een zegen uitgesproken 

door de priester of de diaken. Hij spreekt die zegen uit 

met twee kaarsen die daags voordien op twee februari, 

op het feest van Lichtmis, de Opdracht van de Heer, 

gezegend zijn. Die twee kaarsen worden in de vorm van 

een Andreaskruis tegen de hals van de gelovige 

gehouden en daarbij wordt gebeden: 

 

 "Op voorspraak van de 

heilige Blasius, 

bisschop en martelaar,  

bevrijde God u van keelziekten 

en alle andere kwaad.  

In de Naam van de Vader,  

de Zoon en de Heilige Geest. 

Amen."  
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Rondleiding H. Blasiuskerk Delden 
 

Op 11 november j.l. mocht ik 

leerlingen uit 5 klassen van Het 

Twickel College Delden een 

rondleiding geven in de  

H. Blasiuskerk van Delden. In het 

kader van de les 

levensbeschouwing probeerde ik 

aan de hand van het kerkgebouw 

en de daar aanwezige voorwerpen 

iets te vertellen over geloof, 

feestdagen en gebruiken in de 

katholieke kerk. Naderhand werd 

aan de leerlingen een verslagje gevraagd naar aanleiding 

van dit bezoek.  

Hieronder vindt u een reactie van een leerling. 

 

Ik heb er veel over geleerd, want ik wist helemaal niet 

dat je kon biechten in de kerk en ik wist ook niet dat er 

een speciaal beeld hangt. Ik vond het mooi dat je rond 

de bak kon staan waar je wordt gedoopt, want dan kan 

je echt zien hoe dat wordt gedaan en dat er van die 

mooie beelden in de kerk staan en op die muren, die 

vind ik echt mooi want dan kan je echt zien hoe Jezus 

overleed en weer opstond van de dood. Er worden elke 

week verschillende diensten gehouden. Er worden zelfs 

bruiloften en helaas begrafenissen gehouden.  

Het mooiste in de kerk vond ik toch wel het beeld dat 

hangt aan het plafond en waar Jezus aan het kruis 

hangt, want het is gewoon goed te zien en het is ook 

heel erg mooi gemaakt. Er wordt ook in de kerk hosties 

uitgedeeld ik weet zelf niet bij welke dienst dat is en 

vroeger konden mensen geld betalen om vooraan in de 

kerk te zitten om te laten zien dat ze veel geld hadden.  



22 

 

Ik vind die kast die helemaal voorin is echt prachtig, 

gewoon supermooi, want het is een gouden met groene 

kast volgens mij, en hij is gewoon zo mooi. Het was mooi 

en een leerzaam bezoek en ik zou het zo weer doen. 

  

Ik heb ook nu weer ervaren dat kinderen/jongeren best 

wel nieuwsgierig zijn naar geloof en kerk. Aan ons de 

kunst om het vlammetje brandend te houden. 

 

Laurens van Urk

  

Dag van het jodendom:  
‘STERKE VROUWEN’ 

Op 17 januari is de Dag van het Jodendom in de  

Rooms-katholieke kerk van Nederland. 

Het thema is dit jaar: ‘Sterke vrouwen’. Dit is afgeleid 

van de tekst uit Bijbelboek Spreuken (31,10-31):  

‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ In het jodendom 

begint met deze tekst de huisliturgie op de avond van de 

sabbat. In katholieke kringen wordt de tekst vaak 

geciteerd bij jubilea of tijdens de uitvaart van een 

overleden vrouw. 

 

Maar de Bijbel kent veel meer teksten waarin vrouwen 

de hoofdrol spelen: als raadgever, probleemoplosser, 

moeder, dochter, profeet, leerling, steunpilaar, overlever 

en redder van bedreigde levens. Over die vrouwen en 

andere vrouwen uit de Joodse en christelijke tradities 

gaat dit jaar de Dag van het Jodendom. Ter herkenning 

en inspiratie voor vrouwen (en mannen!) van nu. Meer 

over het thema ‘Sterke Vrouwen’ is te lezen op 

www.dagvanhetjodendom.nl 
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Kerkbalans 2023 
 

Ook in 2023 wordt in onze drie samenwerkende 

parochies de Actie Kerkbalans weer gehouden.  

Het motto van dit jaar is "Voor de kerk van morgen". 

 

Jongeren en geloofsverdieping 

Als pastoraal team hebben we dit motto ter hand 

genomen om met de mensen van de kerk van morgen te 

spreken. En we hebben ze gevonden. Een achttal 

jongeren uit de drie samenwerkende parochies. Voor elk 

van hen heeft geloof en kerk een plek in hun leven. We 

spreken met hen over gezins- en jongerenpastoraat. Zij 

geloven dat de kerk van morgen plek heeft in onze regio 

en houvast kan geven in ons dagelijks leven. Zij laten 

binnenkort van zich horen! 

 

Ook geven we als pastoraal team mogelijkheden om 

parochianen bij elkaar te laten komen om na te denken 

en te spreken over ons geloof. Wat kan het mij 

aanreiken, welke houvast geeft het mij? Het zijn 

momenten van geloofsverdieping en voor mensen 

persoonlijk of gemeenschappelijk geloofsgesprekken. 
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Gebruikelijke onkosten en gasprijzen 

Uw kerkbijdrage is bestemd voor uw 

geloofsgemeenschap. De onkosten van gebouw, 

pastoraat, pastorale team, tegemoetkomingen van onze 

uitvaartvrijwilligers, vrijwilligersavonden, reiskosten, 

dirigenten en organisten, bestuurlijke en pastoraal 

secretariaat worden hiervan betaald. 

 

Daarbij komen de gasprijzen. Het is niet in te schatten 

welke impact deze zullen hebben. De kerken krijgen 

geen ondersteuning vanuit het rijk en moeten zich 

voorbereiden op het aanspreken van eigen financiële 

middelen. Want één ding is helder; het gaat ons geld 

kosten. We hebben best wat ‘vet op de botten’ maar 

teren ook al enkele jaren in om het eigen vermogen.  

 

Daarom mijn persoonlijke oproep, ook mede namens de 

parochiebesturen. Wilt u bijdragen? Ondersteunt u uw 

geloofsgemeenschap voor het komend jaar? Juist voor 

de kerk van morgen! 

 

Hartelijk dank! 

Pastoor Jurgen Jansen 

 

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

vergeten om mee te doen met de actie Kerkbalans.  

 

Daarom hierbij toch nog even onze banknummers: 

 

  
St. Stephanus Borne 

NL27RABO 0309 4025 06 
 
 

H. Stephanus Hertme 
NL79RABO 0309 4064 20 

 
 

scan de QR-Code en doe het digitaal! 
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Viering van de Eenheid 22 januari 
in de Oude Kerk te Borne 
 

Jaarlijks wordt in de maand januari de Week van 

gebed voor Eenheid van christenen gehouden. In 

deze week bidden christenen samen voor eenheid. 

Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar 

geleden en wordt wereldwijd gehouden. Dit jaar 

vindt de gebedsweek plaats van 15 t/m 22 januari. 

Aan het einde van deze week zal er op zondag 22 januari 

een Oecumenische viering worden gehouden in de Oude 

Kerk te Borne. Deze begint om 10.00 uur.  

Het thema van de viering is ‘Doe Goed, Zoek Recht. In 

de Week van gebed voor Eenheid worden we namelijk 

aangemoedigd om goed te doen en recht te zoeken met 

daarbij bijzondere aandacht voor de verdeeldheid die 

veroorzaakt wordt door ongelijkheid en racisme. Het 

materiaal voor deze gebedsweek is ons aangereikt door 

kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota.  

De voorgangers zijn ds. Johan Meijer van de 

Protestantse Gemeente Borne, Jolanda Valk van de 

Doopsgezinde Gemeente Twente en Gustaaf Boerjan 

namens de Rooms Katholieke parochie. Het gospelkoor 

Onderweg uit Almelo o.l.v. André Bijleveld verzorgt de 

muzikale ondersteuning. 

De viering wordt ook live uitgezonden via de link: 

www.kerkomroep.nl/#/kerken/12316. Hier zal de viering ook 

later nog te zien zijn. 

 

Raad van Kerken 

Borne-Hertme-Zenderen 
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Nieuw gedachteniskruisje 
 

Voor de geloofsgemeenschap H. Stephanus 

Hertme is een nieuw gedachteniskruisje in 

gebruik genomen. Gekozen is voor een 

eenvoudig ontwerp. Het gedachteniskruisje 

wordt in eigen beheer vervaardigd door 

vrijwilliger Hennie Mekenkamp. Dit kruisje 

wordt in de uitvaartviering met een klein 

ritueel in de Mariakapel op het namenbord van 

de overledenen geplaatst. Op het 

gedachteniskruisje staan de naam, geboorte- 

en sterfdatum van de overledene. 

In de viering van Allerzielen krijgen de kruisjes een 

bijzondere rol.  

Voor de Allerzielenviering worden de nabestaanden van 

al degenen die het afgelopen jaar zijn overleden speciaal 

uitgenodigd. De namen van de overledenen klinken nog 

een keer, er wordt licht aangestoken, een voorbede 

gedaan. De gedachteniskruisjes worden na de viering en 

de plechtigheid op het kerkhof aan de nabestaanden 

uitgereikt. Uiteindelijk een mooie manier om de mensen 

die voor altijd in ons hart zijn en zijn opgenomen in Gods 

licht, te eren. 

  
 

 

  
De Eucharistievieringen 

 

Zijn vanuit de St. Stephanuskerk in Borne en 

H. Lambertusbasiliek van Hengelo live te volgen via 

livestreams. 
 

Kies hiervoor op YouTube: RK Twente Zuid 
 

 

De Kerkwijzer is ook digitaal verkrijgbaar via: 

www.hhjj.nl en 

www.borneboeit.nl/kerkensamenleving. 
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Agenda 
 

DONDERDAG 17 JANUARI 

 

K.B.O.-thema-middag om 15.00 uur in de Stefans-Hof. 

Jaarvergadering met aansluitend een stamppotbuffet 

waar u zich voor moet opgeven bij één van de 

bestuursleden. 

 

MAANDAG 23 JANUARI 

 

Bijeenkomst bezoekgroep 85+ van de 

geloofsgemeenschap St. Stephanus Borne om 14.00 uur 

in de Stefans-Hof. 

 

DINSDAG 7 FEBRUARI 

 

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

 

DINSDAG 31 JANUARI 

 

Geloofsverdieping door pastoor Jurgen Jansen 

De avond wordt gehouden in het Parochiehuis van de 

St. Lambertus, Wemenstraat 2 in Hengelo. 

Inloop: 19.30 uur  

Aanvang:  20.00 uur  

Afsluiting: 21.30 uur 

Aanmelden is niet noodzakelijk. 

 

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

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

14 november; 12 december 2023. 
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Contactinformatie 
 

GELOOFSGEMEENSCHAP ST. STEPHANUS BORNE 

Secretariaat: Stationsstraat 1a,  7622 LW Borne 

 Telefoon: 074 -266 13 10 

Openingstijden: ma/vrijdag  van 9.30 tot 11.30 uur 

E-mail: st.stephanusborne@hetnet.nl 

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

Bankrelaties: Rabo:   NL27 RABO 0309 4025 06 

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

 

Bankrelatie: ING:    NL38 INGB 0002 4659 49 

(Theresia) 
 

GELOOFSGEMEENSCHAP H. STEPHANUS HERTME 

Secretariaat: Hertmerweg 27, 7626 LV Hertme 

 Telefoon: 074-266 13 95 

 Mobiel: 06-22 20 05 28 

Openingstijden: dinsdag’s van  10.00 tot 11.00 uur 

E-mail: stephanush@hetnet.nl 

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

 Mevr. R. Rijgwaart 074-266 62 27 

 Mevr. A Tönis 074-266 74 63 

Bankrelatie: Rabo:    NL79 RABO 0309 4064 20 
 

CENTRAAL SECRETARIAAT PASTORAAL TEAM 

Secretariaat: Langestraat 78, 7491 AJ Delden 

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

Openingstijden: Dinsdag- en donderdagmiddag  

 van 14:00 t/m 16:00 uur 

E-mail: contact@pastoraalteam.nl 
 
Mocht u buiten kantooruren dringend pastorale hulp nodig hebben dan 
kunt u contact opnemen via de mobiele nummers van het pastorale 
team. Zie hiervoor de colofon op blz.2. 

 website hhjj 


