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Ons doel  

Wij hebben het doel de banden die zijn ont-
staan tussen parochianen van de voormalige 
Theresiaparochie te Borne levend te hou-
den. Zo verenigd met elkaar willen we met 
nieuw elan vorm geven aan een eigentijdse 
invulling van ons geloof. Samen met ieder-
een die een binding heeft met de spirituali-
teit van de Theresiagemeenschap Borne. 

 
Theresiagemeenschap Borne 
Voorzitter: Harry Baartman 
Secretaris: Anneke van Heek 
Penningmeester: Wim Menheere 
Webmaster: Paul Snijders 
W:  www.theresiagemeenschapborne.nl 
E  : info@theresiagemeenschapborne.nl  
F   : theresiagemeenschapborne 

We trachten dit doel onder meer te berei-
ken door: 
 het organiseren van vieringen, activitei-

ten en samenkomsten 
 het verder ontwikkelen van het open 

evangelische klimaat 
 het zo nodig exploiteren en beheren 

van een gemeenschappelijke ruimte 
 het samenwerken met andere organi-

saties met een gelijk of aanverwant 
doel 

 het werven van middelen om deze 
doelstellingen te kunnen realiseren 

 we hebben een katholieke achtergrond 
met een oecumenische spiritualiteit. 

 We komen eens per 3 weken samen in 
de oude synagoge aan de Ennekerdijk. 

 
 

 

Mensen verbinden en bijeen                  
houden in gelovige traditie 

 

Organiseren van vieringen, activiteiten en 
bijeenkomsten op basis van een katholieke 
traditie en een oecumenische spiritualiteit. 

 

    

www.theresiagemeenschapborne.nl 
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Waarom Theresiagemeenschap?  
 
Toen in januari 2013 bekend werd dat de 
Theresiakerk onttrokken zou worden aan de 
eredienst heeft een aantal parochianen van 
de Theresiaparochie een werkgroep opge-
richt. De werkgroep had het doel om de 
mensen die betrokken zijn bij de Theresiapa-
rochie „ bijeen te houden”, als een levendig 
en actief deel van de parochie. Vaak zien we 
mensen afhaken als een kerk gesloten 
wordt.  
Nadat de sluiting van de parochiekerk van 
de H. Theresia een onafwendbaar feit bleek 
te zijn, wendde een groep gelovigen zich 
niet af van het geloof in God maar zochten 
als “Theresiagemeenschap” een ander ge-
bedshuis. 
  

 
Dit andere huis ligt op een kleine 
“sabbatafstand”(1200m.) van de vertrouw-
de Theresiakerk, de oude Bornse Synagoge 
aan de Ennekerdijk.  
 
Daar, waar 100 jaar lang de naam van 
“Adonai” (Jahweh) met ontzag en respect is 
uitgesproken, hebben we een nieuwe ge-
bedsruimte gevonden. We komen samen 
zoals destijds “Petrus en Johannes, Jakobus 
en Andreas, Filippus en Tomas, Bartholo-
meus en Matteüs, Jakobus, zoon van Alfeüs, 
Simon de IJveraar en Judas, de broer van Ja-
kobus. Zij allen probeerden eensgezind te 
volharden in het gebed samen met Maria, de 
moeder van Jezus”. Wij komen gemiddeld 
een keer in de drie weken samen voor een 
viering.  
 
De Theresiagemeenschap bestaat uit een 
groep mensen die elkaar vindt op basis van 
ons christelijk geloof en zingeving.  
 
Diverse bronnen, zoals de Bijbel, heden-
daagse inspirerende teksten en de actuali-
teiten vormen de inspiratie om samen te ko-
men, te luisteren, te bidden en te bezinnen. 
Met respect voor het verleden en met ver-
trouwen in de toekomst is een ieder hier 
welkom om samen ons gelovig leven te de-

Interesse in de gemeenschap? 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u geïnteres-
seerd bent in ons en dat u, juist vanuit die 
betrokkenheid nader geïnformeerd wilt wor-
den over de activiteiten.  
Wilt u meer weten, dan sturen wij u graag 
informatie. U hoeft enkel een mailtje te stu-
ren naar:  
info@theresiagemeenschapborne.nl en 
daarin aan te geven dat u graag in het bezit 
komt van: informatie Theresiagemeenschap 
Borne.  
 
Groepen uit onze Theresiagemeenschap 
komen ook geregeld samen in een Leerhuis.  
 
De onderwerpen worden aangereikt vanuit 
de werkgroep maar ook uit de Theresiage-
meenschap zelf. Onderwerpen zijn, onder-
delen van de Bijbel, spiritualiteit en mystiek, 
geschiedenis van de kerk of de sacramenten. 
Ook worden er twee keer per jaar filmavon-
den gehouden. Voorstellen komen uit de ge-
meenschap zelf. 
 
 
 
 
 
 


