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47e jaargang nr. 2 zaterdag 13 februari 2016

KERKENNIEUWSDELDEN

Dichterbij … God ?

Tijdens een van de kringvieringen in 
de buitenlocatie van CarintReggeland 
vertelde ik heel enthousiast dat ik een 
nieuwe hobby heb: fo-to-gra-fe-ren. ‘Het 
mooie hiervan is dat ik anders, en ook 
béter om me heen kijk.  Soms,  als ik 
zo intensief bezig ben, overvalt mij het 
gevoel  dichterbij God  te zijn. De Eeu-
wige voelt als het ware binnen handbe-
reik. …Is het m’n mateloze bewondering 
voor de Schepping?  Zoveel prachtige 
tinten, de fraaie akkers, wilde planten, 
de patrijsjes, fazanten, reeën en de vele 
tuinvogels ?’ 
Ik laat mijn mensen wat foto’s zien en 
ik vraag hen er eentje te kiezen. ‘Wat 
vindt u van deze foto ?’ vraag ik, en ja 
hoor, bijna iedereen kan er wel wat over 
vertellen. Dan neemt een mevrouw de 
foto van de Vliegenzwam (u weet wel, 
rood met witte stippen). Ze bekijkt de 
foto goed. De paddenstoel ziet er wat 
gehavend uit, de hoed heeft al een 
scheurtje en de steel  is al wat losge-
laten. ‘Ja ’, zegt ze… ‘die doet het niet 
lang meer, is bijna dood. Toch, je kunt 
zien dat ie mooi wàs.’ Ik kijk haar aan 
en ze vervolgt ‘deze paddenstoel is aan 
’t end. Ook wel een beetje als ik, als wij 
hier allemaal. We zijn óók dichtbij God !’ 
Ik kijk verrast en zie haar kleine wakkere 
oogjes. Niet droevig, eerder zéker we-
tend, triomfantelijk. 
      

Marianne van der Linde
Geestelijk verzorger
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ZONDAG 14  FEBRUARI 
1e ZONDAG VAN DE VASTEN
9.30 uur Gezinsviering
m.m.v. het kinderkoor
Pater P. Hoogland/Pastor C. Saris

WOENSDAG 17 FEBRUARI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 18 FEBRUARI 
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZONDAG 21 FEBRUARI 2e ZONDAG 
VAN DE VASTEN
9.30 uur Eucharistieviering + Kleuterkerk
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor G. Geurts

WOENSDAG 24 FEBRUARI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

ZONDAG 28 FEBRUARI 
3e ZONDAG VAN DE VASTEN
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater P. Hoogland

WOENSDAG 2 MAART
18.30 uur Eucharistieviering met 
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 3 MAART
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed 

VRIJDAG 4 MAART
19.30 uur Viering Wereldgebedsdag in 
de Oude Blasius

ZONDAG 6 MAART 
4e ZONDAG VAN DE VASTEN
9.30 uur Eucharistieviering met 
kinderwoorddienst
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater  P. Hoogland

WOENSDAG 9 MAART
18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

ZONDAG 13 MAART 
5e ZONDAG VAN DE VASTEN
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastor Th. Escher

WOENSDAG 16 MAART
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 17 MAART
19.00 Oecumenisch Avondgebed 

KLEUTERKERK
Iedere 3e zondag van de maand is er 
om 9.00 uur Kleuterkerk (zie bericht 
Kleuterkerk)

LECTOREN EN LECTRICES
21 febr.    9.30 uur M. Jansink 
28 febr.    9.30 uur  S. Linderman
06 mrt,.   9.30 uur A. Strikker
13 mrt.    9.30 uur H. Spekreijse 
 
VIERINGEN DOOR DE WEEK
Donderdagavond om 19.00 uur 
Oecumenisch Avondgebed afwisselend 
in de Oude en Nieuwe Blasius.
In de vastentijd is er op maandagavond 
om 19.00 uur Kruisweg

ZONDAG 14 FEBRUARI
1e zondag in de 40-dagen, Invocabit
10.00 uur ds A.T. de Vries
Oppas: Marleen Meijer
Nevendienst: Erica Bakker
Uitgangscollecte:  kerk

ZONDAG 21 FEBRUARI
2e zondag in de 40-dagen, Reminiscere
10.00 uur ds J. Bekhof
Oppas: Anneke Kuperus
Nevendienst: Mariska v.d. Sluijs
Uitgangscollecte: Kerk in Actie: Zending

DONDERDAG 25 FEBRUARI
19.00 uur oecumenisch avondgebed

ZONDAG 28 FEBRUARI
3e zondag in de 40-dagen, Oculi
10.00 uur ds A.T. de Vries; m.m.v. de 
Blasiuscantorij. Oppas: Cristina Timmer-
man Nevendienst: Pauline Dougle
Uitgangscollecte: Binnenlands Diaconaat

19.30 uur vesperviering

VRIJDAG 4 MAART
19.30 uur Viering Wereldgebedsdag

ZONDAG 6 MAART
4e zondag in de 40-dagen, Laetare
viering van Schrift en Tafel
10.00 uur ds E. v.d. Meulen
Oppas: Joke Lammertink
Nevendienst: Ada Bruynes
Uitgangscollecte: kerk

DONDERDAG 10 MAART
19.00 uur oecumenisch avondgebed

ZONDAG 13 MAART
5e in de 40-dagen, Judica
10.00 uur ds G.J. Lambers Heerspink 
m.m.v. gospelkoor
Oppas: Anje Gnodde
Nevendienst: Erica Bakker
Uitgangscollecte: kerk
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Zondag 14 februari
Woord- en Communieviering 10.15 uur 
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 19 februari
2e Oecumenische Vastenviering 
15.00 uur
Ds. A. T. de Vries

Zondag 21 februari
Woord- en Gebedsdienst 10.15 uur
Mw. A. v.d. Haar

Vrijdag 26 februari
3e Oecumenische Vastenviering 
15.00 uur
Mw. M. Mulder

Zondag 28 februari
Eucharistieviering 10.15 uur 
Pastor Th. Escher

Vrijdag 4 maart
4e oecumenische Vastenviering 
15.00 uur
Mw. A. v.d. Haar

Zondag 6 maart
Woord- en gebedsdienst 10.15 uur
Ds. A.J. Snier 

Vrijdag 11 maart
5e Oecumenische Vastenviering 
15.00 uur 

Zondag 13 maart
Woord- en Communiedienst 10.15 uur
Pastor M. v.d. Linde

Donderdag 17 maart
Herdenkingsdienst overleden bewoners 
19.30 uur
Ds. A.J. Snier

Vrijdag 18 maart
6e Oecumenische Vastenviering 
15.00 uur
Ds. A.T. de Vries
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Zonneschijn op Sint-Valentijn, geeft goede wijn.

Regelmatig verstuur ik een kaartje met Beterschap ge-
wenst, Van harte Gefeliciteerd of Gecondoleerd erop. Maar 
Valentijnskaartjes verstuur ik niet. 
Met Sint Valentijn ben ik ook niet opgegroeid, in de mid-
deleeuwse dorpskerken in Groningen zijn alle heiligen al 
eeuwen geleden onder de witkalk gestreken. Als ik hem 
van jongs af had gekend als degene die in de 3e eeuw een 
huwelijk inzegende tussen een Romeins soldaat en een 
christenmeisje en daarom vermoord werd, had Valentijn 
misschien méér betekenis gehad.
Nu is hij, in 1969 van de heiligenkalender geschrapt, mij 
nooit dierbaar geworden. Maar Valentijn is en blijft het 
symbool van liefde en vriendschap, ondanks de commer-
cialisering. 
Vriendschap is zeer waardevol in het leven. Er zonder 
wordt het menselijke verkeer koud en gevoelloos. Om 
vriendschap te onderhouden horen er normen of regels bij: 
elkaar aandacht geven, accepteren en helpen.
Als je in de bijbel zoekt naar de woorden vrienden en 
vriendschap kom je veel tegen. Het mooiste vind ik de 
tekst in Johannes 15: 14 en 15: Jullie zijn mijn vrienden, 
wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven 
meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; 
vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader 
gehoord heb, aan jullie bekend gemaakt heb. 
De Biebel in de Twentse Sproake zegt: Iej bint miene kam-
meröa. 
Met Jezus’ opdracht om zijn vrienden te zijn, kunnen we na 
Valentijnsdag het hele jaar vooruit. 

Een hartelijke groet,
Martha Mulder
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CONCERT BIJ KAARSLICHT 

Op zaterdag 27 februari is het tweede Concert bij Kaars-
licht van dit jaar. Dit concert wordt gegeven door het Oost 
Nederlands Kamerkoor met als dirigent Rob Vermeulen.
Het koor gaat muziek zingen uit de eerste helft van de 
vorige eeuw. Op het programma staat muziek van de Rus-
sische componist Sergej Rachmaninoff met delen uit de 
Liturgie van Sint Johannes Chrysostomus, en delen uit de 
Vespers. Van een andere componist uit Rusland, Sergej 
Ivanovitsj Taneyev worden enkele delen gezongen uit de 
Twaalf Koren. 
Het laatste onderdeel van het programma is de Mis voor 
twee vierstemmige koren, uit 1926, van de Zwitserse 
componist Frank Martin. De toonzettingen van deze Mis 
zijn uitermate karakteristiek en daardoor heel afwisselend 
gecomponeerd, waardoor dit werk ook nu nog grote be-
kendheid geniet.
Op deze winteravond kunt u in de Oude Blasius genieten 
van monumentale koormuziek. Het Oost Nederlands Ka-
merkoor heeft in het verleden een prachtig concert gezon-
gen in de serie Concert bij Kaarslicht; hierdoor weten we, 
dat de groots opgezette muziek in dit concert bij dit koor 
in goede handen is.
Gewoonte getrouw begint ook dit Concert bij Kaarslicht 
om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is 
gratis, daarom is er een collecte bij de uitgang. 
Van harte welkom!
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HEILIGE BLASIUS

  Bereikbaarheid pastorale team 
Heilige Geest parochie:

mr. M.J.A. Oortman Pastoor
06 – 20453713 Proiel Liturgie
mjaoortman@kpnmail.nl
Op maandag niet bereikbaar
  
Z.P. Nowara Parochievicaris
06 – 22469220 Proiel Liturgie
z.nowara@gmail.com
  
Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal 
werker
06 – 13609293 Proiel Catechese
htymvandenbemt@gmail.com
  
Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker i.o
06 – 25091377 Proiel Diaconie
Carin.timmerman@gmail.com
  
Mw. C.A.M. Roetgerink Pastoraal werker
06 22469405 Proiel Catechese
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
  
Mw. C. Saris Pastoraal werker
06 – 23737003 Proiel Diaconie
csaris@heiligegeestparochie.nl
 
Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker
06 – 21483512 Proiel Catechese
hogink@heiligegeestparochie.nl
 
Pastorale nood
Mocht u buiten kantoortijden dringend
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u,
als geen van de pastores op eigen nummer 
bereikbaar is, bellen met het mobiele
nummer: 06 23 25 44 88.
Dit nummer is niet voor het melden 
van uitvaarten.
 

Bankrelaties:
Lokatieraad Rabobank

NL24RABO0313302057
Postrekening Lokatieraad

NL08INGB0000967063
Kerkbalans Rabobank:    

NL38RABO0313307431

VERLIEZEN-VERWERKEN

Yns Vreeling, tel. 3762212

  
ADMINISTRATIE
Langestraat 78, 7491 AJ  Delden
geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmor-
gen van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 074 - 3761201.

delden@heiligegeestparochie.nl

Secretariaat pastoraal team
Mevr. B. Horck
Langestraat 78
7491 AJ Delden
Geopend maandag t/m woensdag
van 08.30 tot 15.30 uur
Donderdag 14.00 tot 15.30 uur
Telefoonnummer 074 – 3492212

contact@pastoraalteam.nl 

WEBSITE
www.heiligegeestparochie.nl/delden

De tijden van de doordeweekse vieringen van de drie parochies:
HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie de Goede Herder en de Heilige 
Geest parochie. HH. Jacobus en Johannes Borne / Hertme:
H. Stephanus Hertme  om de week op Donderdag om 18.30 uur 
St. Stephanus Borne  elke week op vrijdagmorgen om 09.00 uur

Parochie de Goede Herder:
Onze Lieve Vrouwe kerk:   elke woensdagmorgen om 09.00 uur 
Thabor:    elke donderdagmorgen om 09.30 uur 
Lambertus basiliek  Dinsdagavond om 18.30 uur
                Woensdagmorgen om 09.00 uur
                Donderdagavond om 18.30 uur
    Vrijdagmorgen om 09.00 uur
    Zaterdagmiddag om 12.00 uur 
Heilige Geest parochie
H. Blasius Beckum   elke dinsdagmorgen om 09.00 uur
O.L. Vrouwe kerk Bentelo   elke vrijdagmorgen om 09.00 uur
H. Blasius Delden   elke woensdagavond om 18.30 uur
HH. Petrus en Paulus Goor  elke woensdagmorgen om 09.00 uur
HH. Petrus en Paulus Hengevelde elke donderdagmorgen om 09.00 uur
H. Isidorus St. Isidorushoeve  elke dinsdagmorgen om 09.00 uur 

EUCHARISTIEVIERING OP MAANDAG
Met enige regelmaat wordt geïnformeerd of er op maandag een eucharistieviering is. 
Het is u bekend, uitzonderingen daargelaten, dat de priesters van het pastoraal team 
dat verantwoordelijk is voor de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en de 
HH. Jacobus en Johannes, op maandag hun vrije dag hebben. Er is navraag gedaan 
in omliggende parochies of daar op maandag een eucharistieviering is. Onderstaand 
treft u de mogelijkheden voor de maandag aan:
- Iedere eerste maandag van de maand om 19.00 uur in de 
H. Antonius van Paduakerk, Grotestraat 148 te Nijverdal;
- Iedere maandag om 17.00 uur bij de Zusters Carmelitessen, Carmelitessenweg 1 
te Zenderen;
- In de St. Gregoriusbasiliek, Boddenstraat 78 te Almelo, bijna iedere maandag dan-
wel  ’s ochtends of ’s avonds, hetgeen is na te vragen bij het desbetreffende secreta-
riaat dat te bereiken is onder nummer: 0546-813298.

IN DE HEER IS OVERLEDEN 
Paul Kirch - 20 januari - 77 jaar- Hengelo (Gld) e.v. W. Obdeijn

Kind laten dopen?
Doopzondag 29 mei 2016
Voorbereiding avonden:
Donderdag 7 april  2016 in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.
Donderdag 14 april 2016 in het parochieel centrum Hengevelderstraat 24 in Goor.
Tijdstip 20.00 uur. Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in 
Delden.

ZIEKENCOMMUNIE 
Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit doorgeven 
aan het secretariaat . Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat.
Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor buren of een familielid mee 
genomen 
worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.

KLEUTERKERK                                                                                                                                 
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vervalt de Kleuterkerkviering van 21 fe-
bruari. De reden daarvan is dat er tijdens de veertigdagentijd iedere zondag kinder-
woorddiensten georganiseerd worden. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar gaan dan 
op hun eigen niveau luisteren naar en praten over een verhaal en werken dit met 
elkaar op een creatieve manier uit. Zo ook op 21 februari. De kinderwoorddiensten 
vinden plaats tijdens de eucharistievieringen in de H. Blasius om 9.30 uur. In maart 
vervalt de Kleuterkerkviering eveneens. We vieren op zondag 20 maart namelijk met 
alle kinderen tijdens de gezinsviering van 9.30 uur Palmpasen. 
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Kinderwoorddiensten tijdens de veertigdagentijd in de H. 
Blasius Delden
In de veertigdagentijd gaan we 
stap voor stap op weg naar 
Pasen. Het is een reis die be-
gint in de woestijn en eindigt 
in een tuin. Een reis over hoge 
toppen, maar ook door diepe 
dalen. Een reis waarop we 
veel meemaken, waarop we 
onszelf en elkaar tegenkomen, 
maar waarop we ook steeds 
opnieuw ervaren dat er een God is die met mensen meegaat. 
Wij nodigen alle basisschoolkinderen uit om deze reis samen 
met ons te maken. We ‘vertrekken’ op zondag 14 februari 
tijdens de viering om 9.30 uur in de Heilige Blasius. Daarna 
zetten we iedere zondag om 9.30 uur onze reis voort tot we 
het laatste deel aleggen met Palmpasen op zondag 20 maart 
tijdens een gezinsviering. Na de stille week die daarop volgt 
komen we dan na 6 weken aan bij het Paasfeest.
We leggen deze reis graag samen met jullie af. Hopelijk zien 
we elkaar!

VAN DE LOCATIERAAD
Extra collecte Kerstmis  
In de vieringen tijdens de Kerstdagen van 2015 is er een extra 
collecte gehouden ten behoeve van het onderhoud van onze 
kerk. De collecte heeft 1560 Euro opgebracht. Hiervoor harte-
lijk bedankt. Het geld gaat gebruikt worden voor  pleister- en 
schilderwerk.

Driekoningenviering  
Op zaterdag  9 januari 2016 om 
18.30 uur vond er een catecheti-
sche gebedsviering plaats. In de 
viering werd wederom gebruik 
gemaakt van ‘PowerPoint pre-
sentatie’.
Het was een gezellige en inspi-
rerende viering. Deze vieringen 
zijn speciaal voor kinderen van 
de basisschool bedoeld. Dus, 
voor een volgende viering ben 
je bij deze al vast uitgenodigd. 
Datum en tijd worden via dit blad, het blad ‘Geestig’ en de 
‘nieuwsbrieven’ (email) van de scholen bekend gemaakt.

Kunstrondleiding in de kerk van de H. Blasius
Op 31 januari, werd door de werkgroep Innovatief Pastoraat 
een kunstrondleiding in de H. Blasiuskerk gehouden. Aan-
sluitend aan het ‘kofiedrinken’ na aloop van de eucharis-
tieviering maakte een aantal vrijwilligers de belangstellenden 
wegwijs in de kunstwerken die onze kerk rijk is. Het was een 
informatieve en gezellige rondleiding.

Kerkbalans
Er is veel werk verricht door de penningmeester, de secre-
taresse, de inpakkers van de enveloppen, de wijkhoofden, 
de vele contactpersonen en andere vrijwilligers om de Actie 
Kerkbalans goed te laten verlopen. Ik wil iedereen hiervoor 
hartelijk bedanken. 

Televisie-uitzending van de Paaswake 
De Paaswake zal op zaterdag 26 maart 2016 
live worden uitgezonden vanuit de Heilige 
Blasius kerk te Delden en wel om 22.30 uur. 
De televisie-uitzending zal door de KRO 
worden uitgevoerd.

Paasviering ouderen 
Op woensdagmiddag 30 maart nodigt de geloofsgemeen-
schap van de H. Blasius te Delden alle parochianen van 75 
jaar en ouder én de leden van de KBO-Delden uit voor de 
jaarlijkse Paasviering. De verzorging tijdens deze middag is in 
handen van de mensen van de Zonnebloem. Nadere gege-
vens volgen nog.

RETRAITEDAG VOOR VRIJWILLIGERS
  
    
           BEDANKEN, INSPIREREN EN Thuiskomen!

WAAR: Zusters Franciscanessen, Gravenallee 30, 7591 PE 
Denekamp
WANNEER: Zaterdag 2 april 2016
WIE: Alle vrijwilligers van de parochies Heilige Geest, de 
Goede Herder en de HH. Jacobus en Johannes zijn welkom.
TIJD:09.30 tot 16.30 uur Aansluitend een borrel

AANMELDEN: secretariaat pastoraal team 
contact@pastoraalteam.nl of telefonisch 074 – 349 22 12 
vóór 26 februari 2016

“In deze tijd van verandering, valt het niet altijd mee om je 
als vrijwilliger in te zetten binnen en voor onze kerk. Daarom 
bieden wij u graag een dag aan uit DANK, ter INSPIRATIE en 
om weer THUIS te komen bij de motivatie voor uw inzet.”

De basis voor deze retraite dag is het boek van Henry Nou-
wen: “Eindelijk Thuis”
Het is in 2011 door Nederlanders uitgeroepen tot het mooiste 
spirituele boek. 
Dit boek gaat over gedachten bij terugkeer van de verloren 
zoon bij een schilderij van Rembrandt van Rijn. Ook wel het 
verhaal van de Barmhartige Vader genoemd. 

Nouwen was RK priester, studeerde psychologie, was fellow 
in de Godsdienst en Psychiatrie, en hoogleraar pastoraal 
theologie. Hij verliet de academi-
sche wereld en werd pastor in Day 
Break, Canada, een thuis voor ver-
standelijk gehandicapte mensen. 

Het schilderij is gemaakt door 
Rembrandt, een man die een im-
mense eenzaamheid beleefde. Hij 
had een zeer rancuneus, bitter en 
boos persoon kunnen worden. In 
plaats daarvan is hij uitgegroeid 
tot iemand die een van de meest 
intieme schilderijen heeft kunnen 
schilderen; ‘De terugkeer van de 
verloren Zoon’ vanuit een in-
nerlijk besef dat God barmhartig 
is. Kijkend naar het schilderij en daardoor geraakt worden 
kunnen we kijken naar ons eigen levensverhaal. Ook al ben je 
de oudste in je gezin, je kunt trekken hebben van de jongste 
zoon. Ook al heb je fantastische ouders (gehad): ergens leeft 
er iets in je om je los te maken van (katholieke) thuis, maar 
ook leeft er iets om thuis te komen. Nouwen noemt dit: ‘Het 
jezelf aanvaarden als Gods beminde’. 
Deze retraite dag willen we stil staan en op sommige mo-
menten stil zijn om ons het schilderij eigen te maken en ‘het 
verhaal binnen te lopen’. Zijn wij de jongste verloren zoon? 
de oudste? en kunnen wij thuiskomen bij God? Kunnen we 
ons voorstellen zelf de barmhartige vader te zijn?

Het pastorale team nodigt u van harte uit voor deze retraite-
dag. 

‘Avond voor de geloofsgemeenschap’ 
Op donderdag 14 april wordt een ‘avond voor de geloofs-
gemeenschap’ in het parochiehuis gehouden. Deze avond 
wordt door de locatieraad en de pastoraatgroep van Delden 
georganiseerd. Om 19.00 uur is er kofie en om 19.30 uur 
willen we met de ‘avond’ beginnen (aanvangstijden zijn nog 
onder voorbehoud). Gespreksonderwerpen zijn onder meer: 
inanciën (resultaat en begroting), organogram, onderhoud 
kerk (toiletgroep), eucharistisch centrum,  innovatief pasto-
raat, communie voor ouderen, autodienst. (deinitief program-
ma volgt nog). U bent allen van harte uitgenodigd om tijdens 
deze avond met ons van gedachten te wisselen over ‘het wel 
en wee’ van onze geloofsgemeenschap.

Jan Horck
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CATHECHESE  
                                   
HEILIG VORMSEL 2016  
In overleg met de leerkrachten van groep 8 van beide katho-
lieke basisscholen Erve Hooyerinck en Twickelo in Delden 
zullen de leerlingen van groep 8 in januari beginnen met de 
voorbereiding op het Heilig Vormsel.
De leerlingen zullen gedurende enige weken in een project 
werken met allerlei thema’s die nauw aansluiten bij hun 
belevingswereld. Ze zullen zowel thuis als op school hiermee 
bezig zijn. De ouders van deze leerlingen zullen t.z.t. meer 
informatie krijgen via de school. U kunt uw kind, ook indien 
het niet op de bovenstaande scholen zit, opgeven voor het 
H. Vormsel bij:  Marion van der Kolk, tel. 074-3764743.
“De voorbereiding” van deze kinderen, die niet op de katho-
lieke basisscholen zitten geschiedt  samen met de ouder/
verzorger in overleg met de pastoraalwerker plus ondersteu-
nende  werkgroep. 
Het Heilig Vormsel wordt in onze parochie toegediend op
ZATERDAG 16 april 2016 in de H. Blasiuskerk.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van 
de leden van de werkgroep o.a.: 
Anita Manders   074-3767255          
Marion van der Kolk 074-3764743

DIACONIE 

ADVENTSACTIE
De  Adventsactie  “Moeder en Kind “ voor 
Malawi  heeft  
€ 1.319,83  opgebracht.
Een geweldig resultaat

Namens de werkgroep Adventsactie  
MOV,
Hartelijk dank

VASTENAKTIEPROJECT 2016  
Hoop voor boeren in Oeganda  

De Vastenaktie loopt van 10 februari tot en met 28 maart.
Campagne 2016: “Hoop voor boeren in Oeganda” is vasten 
delen met mensen die het minder hebben. 

Hoop voor boeren in Oeganda 

Vasten is delen met mensen die het minder hebben. Dit jaar 
richt de Vastenaktie zich op mensen in het district Teso in het 
Noordoosten van Oeganda. Het is een arm, achtergebleven 
gebied, waar de mensen voor hun voedselvoorziening afhan-
kelijk zijn van de landbouw. Door de steeds extremere weers-
omstandigheden zijn de opbrengsten van het land echter veel 
te laag. Er lijden dan ook veel mensen honger. 

Socadido is de partner van de Vastenaktie in Oeganda. Het 
is een kerkelijke ontwikkelingsorganisatie, die het leven van 
mensen wil verbeteren. Ze helpt de gemeenschappen om 
te gaan met extreme droogte en extreme regenval, zodat de 
oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten heb-
ben. Denk aan de bouw van informatiecentra, trainingen in 
landbouw en irrigatiemethodes, een klein startlening en een 
span ossen en een ploeg om de boeren en hun gezinnen 
op weg te helpen. Ook de oprichting van kleine coöperaties 
wordt ondersteund. Veel mensen die al zijn geholpen, kunnen 
inmiddels in hun onderhoud voorzien.

Het pastoraal team en de werkgroepen 
Missie Ontwikkeling en Vrede vragen dan ook uw 
steun, waarbij wij deze boeren kunnen helpen.                                                                                      
Met uw steun en uw bijdrage kunnen wij deze boeren helpen.                                                                    
De leerlingen van de R.K. basisschool Twickelo zullen ook dit 
jaar weer aan de actie meewerken. Het ‘Vastenaktie zakje’ 
wat u heeft ontvangen, kunt u tot en met Pasen inleveren in 
de bussen achter in de kerk, in de brievenbus van de pastorie 
of bij uw contactpersoon. 

U kunt uw bijdrage ook storten op het banknummer:
NL 46 RABO 031.33.63.838 t.n.v. Vastenaktie M.O.V.-groep. 

Hartelijk dank. 
M.O.V. Werkgroep Vastenaktie
Geloofsgemeenschap H. Blasius
Parochie H. Geest

PALLIATIEVE ZORG 
Op woensdagavond 17 februari a.s. organiseert het Netwerk 
Palliatieve Zorg Midden-Twente voor ongeneeslijk zieken en 
hun naasten een inloopavond in Hengelo. Dit onder de naam 
Café Doodgewoon. 
Het thema van deze avond is: ‘Levenstestament’  
Wat is een levenstestament? Wanneer maak je een levens-
testament? In een levenstestament machtigt u een vertrouwd 
persoon om tijdens uw leven uw zaken te behartigen. Zo 
houdt u zelf de regie, ook als u door omstandigheden niet 
meer zelf kunt handelen. Mw. Ilone Huiskes, notaris te En-
schede, zal deze avond over dit onderwerp vertellen en al uw 
vragen hierover beantwoorden.
Tijdens deze inloopavond staan de ontmoeting en het con-
tact met lotgenoten centraal.

Café Doodgewoon op 17 februari a.s. vindt plaats in het Het 
Nije Huis, Beursstraat 9 te Hengelo. Aanvang 19.30 uur (zaal 
open vanaf 19.15 uur).
De avond is kosteloos en aanmelding vooraf is niet nodig.
Op woensdagavond 16 maart a.s. organiseert het Netwerk 
Palliatieve Zorg Midden-Twente voor ongeneeslijk zieken en 
hun naasten een inloopavond in Hengelo. Dit onder de naam 
Café Doodgewoon. Het thema van deze avond is: ‘Comple-
mentaire Zorg’  Om het lijden te verlichten en de kwaliteit van 
het leven en sterven van de patiënt (en naasten) in de pal-
liatieve fase te verhogen, kunnen er complementaire (aanvul-
lende) zorgvormen ingezet worden. U kunt daarbij denken 
aan ontspanningstechnieken, massages, muziek etc. 
Mw. C. Jansen, docent verpleegkunde, complementaire zorg 
en docent minor palliatieve zorg bij Saxion, zal deze avond 
op de verschillende vormen van complementaire zorg ingaan.
Tijdens deze inloopavond staan de ontmoeting en het con-
tact met lotgenoten centraal.

Café Doodgewoon op 16 maart a.s. vindt plaats in het Het 
Nije Huis, Beursstraat 9 te Hengelo. Aanvang 19.30 uur (zaal 
open vanaf 19.15 uur).
De avond is kosteloos en aanmelding vooraf is niet nodig.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met:
Bernadette Nijhuis, 06 34 35 66 13 / 
b.nijhuis@carintreggeland.nl 
Marie-Josée Eenkhoorn, 06 343 58 100 / 
hengelo-borne@leendertvriel.nl
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BIJ DE DIENSTEN
Zondag 14 februari begint de Voorbereidingstijd op Pasen, de 40-dagentijd, een 
tijd van bezinning en soberheid. De kleur in de kerk is dan ook paars. De ‘vasten-
pot’ voor geld dat u uitspaart in deze weken is door de diaconie bestemd voor een 
project. Zie de berichten van de diaconie.
In de ‘sobere’ 40-dagentijd vervalt na het smeekgebed het glorialied, er komt geen 
of een minder uitbundig lied voor in de plaats. Het gloria zal op Paasmorgen weer 
klinken.

De zondagsnamen in de 40-dagentijd zijn voor een groot deel ontleend aan 
de psalmen van de zondag. De lezingen zijn uit het Lucasevangelie. 1. Zondag 
Invocabit = Roept hij mij aan; psalm 91. 2. Zondag Reminiscere = Gedenk uw 
barmhartigheid; psalm 25. 3. Zondag Oculi = Mijn ogen zijn bestendig op de Heer; 
psalm 25. 4. Zondag Laetare = Verheugt u met Jeruzalem; Jesaja 66:10. 5. Zon-
dag Judica = Doe mij recht, o God; psalm 43; de eerste passiezondag. 6. Palm-
zondag, de tweede passiezondag en het begin van de Stille week; de intocht in 
Jeruzalem; ‘heden hosanna, morgen kruisigt hem’. Zie ook de antifonen (keerver-
zen) in het Liedboek 535 a t/m 535 g. Daar vindt u ook de namen en de teksten.

Het project van de kindernevendienst heet ‘Stap voor stap’. In de veertigdagentijd 
gaan we stap voor stap op weg naar Pasen, een reis over hoge toppen en soms 
ook door diepe dalen. Het project volgt ook de lezingen van het Oecumenisch 
Leesrooster ‘De eerste dag’. 1. Lucas 4:1-13. 2. Lucas 9:28-36. 3. Lucas 13:1-9. 
4. Lucas 15:11-32. 5. Lucas 20:9-19. 6. Lucas 19:29-40. Het lied dat we bij het 
project zingen is lied 832 ‘Geroepen om op weg te gaan’.

KLEUTERKERK 
De kleuterkerkvieringen in de Nieuwe Blasius van 21 februari en 20 maart verval-
len. Er is dan een  kinderwoordviering tijdens de eucharistieviering om 9.30 uur. 
Zie voor meer informatie onder de berichten van de parochie.

IN MEMORIAM 
Jan Willem (Wim) Nijmeijer 
Op 20 januari 2016 overleed Wim Nijmeijer (Fazantstraat 11, Delden) in de leeftijd 
van 73 jaar. Zo’n twee jaar is hij ernstig ziek geweest en stukje bij beetje moest 
hij alles wat hem dierbaar was los laten, tot hij tenslotte het leven uit handen kon 
geven. Wim werd geboren in Gramsbergen in een groot gezin, op de boerderij. 
Zijn vader overleed vroeg en de kinderen moesten naast school ook mee aanpak-
ken op de boerderij. Het leven was er goed, maar veel tijd om echt kind te zijn 
was er niet. Misschien dat Wim het daarom later zo belangrijk vond dat kinderen, 
wie ze ook waren en met welke achtergrond ook, echt kind konden zijn en serieus 
genomen moesten worden. Na de kweekschool in Emmen is Wim altijd met hart 
en ziel onderwijzer geweest, eerst aan de School met de Bijbel in Delden, later als 
directeur van een basisschool in Hengelo. Het ‘onderwijzer-zijn’ heeft hij altijd be-
houden. Hij legde graag dingen uit, vertelde graag, bijv. als suppoost in de kerk of 
bij het kinderkerstfeest. Wim genoot van de gewone dingen van het leven, gezin, 
familie, vrienden, ietsen, wandelen, schaatsen, kamperen, de tuin, samen met 
anderen iets doen, met zijn handen werken. Met eindeloos geduld repareerde hij 
van alles of loste problemen op. Hij hielp mensen persoonlijk als er een beroep op 
hem werd gedaan, met verhuizen of opruimen. Hij was in de Geref. kerk actief bij 
de kindernevendienst, de jeugdclub, bij oud papier ophalen en in de protestantse 
kerk was hij acht jaar wijkouderling. Zijn hart lag ook bij het werk van de Raad 
v. Kerken, bij de oecumene. Twee jaar geleden werd Wim ziek; hij heeft zolang 
het kon nog van allerlei dingen genoten, maar langzaam werd zijn kracht en zijn 
lichaam afgebroken. Van velen heeft hij in die tijd nog afscheid kunnen nemen. En 
met velen namen wij afscheid van hem op 26 januari in de Oude Blasius. We lazen 
uit Kolossenzen 3 ‘Wie gelooft in Christus die wordt een nieuwe mens, die gaat 
gekleed in een mantel van liefde en vrede’.  

HUWELIJKSJUBILEUM
Op 27 januari 2016 waren Ploon en Cees Claassen-Wijbenga (Oude Benteloseweg 
28, Delden) 50 jaar getrouwd. Ook op deze plaats onze hartelijke gelukwensen en 
nog vele goede jaren met kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden toegewenst!

MIDVASTEN-WANDELING 
Zondagmiddag 28 februari a.s. wordt de jaarlijkse midvastenwandeling gehouden. 
Er wordt dit keer gewandeld in de omgeving rond Bentelo, ongeveer 5 kilometer. 
Ds De Vries en pastor Chr. Saris zullen de middag begeleiden. Iedereen is van 
harte welkom om mee te doen. U wordt om 14.00 uur verwacht in woonzorgcen-
trum Op ’t Niehoes, Burg. Buijvoetsplein 36 in Bentelo. De middag wordt afgeslo-
ten met een solidariteitsmaaltijd en zal rond 16.45 uur beëindigd worden.

GEBED VOOR ONDERWEG 
Op pad zijn met U, Schepper God,
is op pad zijn in uw wereld,
vol wonderen en zó mooi.
In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden,
en onder mij de aarde en de rots.

Predikant:
 ds. A.T. de Vries
 Kerkplein 1
 Tel.: 3764461
 Email: 
                  a.t.devries3@gmail.com
 

Organist:  G. Hoekstra
 Kerkplein 1
 7491 BM  Delden
 Tel.: 3764461
 Email:
 ghoekstra54@gmail.com

Koster: Mevr. G. Tuitert-Burggraaf
 Kerkplein 2
 7491 BM Delden
 Tel: 3767077
 Email:
 tuitert31@hotmail.com

Kerkelijk Bureau:
Kerkstraat 6 (De Voorhof)
Tel. 3762369
dinsdag van 09.00-11.30 geopend.
Email K.B.Delden@hetnet.nl

Correspondentieadres:
Protestantse Gemeente Delden 
Steinwegstraat 14. Tel.: 3763868
Email: scribaPGDelden@gmail.com
Bankrelaties:
Diaconie NL08RABO0313306613
College van kerkrentmeesters:   
     NL96RABO0313377391
Stichting Vrienden van 
De Oude Kerk: 
     NL18RABO0313322147
Vrijwillige bijdrage:
     NL89INGB0000901488

WEBSITE
www.blasiusdelden.nl

Protestantse Gemeente
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Op pad zijn met U, broeder Jezus,
is op pad zijn met uw vrienden,
elkaar ontmoeten, samen verder gaan,
en op het kruispunt afscheid nemen,
wetend dat U met ons allen bent.
Op pad zijn met U, heilige Geest,
is op pad zijn met de wind,
is dansen op onstuimige muziek
en dan zo uw lied zingen,
dat anderen het kunnen horen.
(tekst: Chris Polhill; overgenomen uit Vandaar, blad van Kerk 
in Actie) 

BLADEREN IN HET LIEDBOEK 
In het nieuwe Liedboek vindt u de liederen voor de Veertigda-
gentijd bij de nummers 535 – 563. Daarna komen de liederen 
voor de viering van Pasen. De teksten van de liederen voor 
de Veertigdagentijd volgen de grote verhalen van die dagen, 
over de 40 dagen, het vasten, de woestijn, de moeite van 
het mens-zijn op aarde, eenzaamheid onderweg, de weg die 
uitloopt op lijden en dood, een lied voor zondag Laetare lied 
546 ‘Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden’. Zondag Lae-
tare wordt ook wel klein-Pasen genoemd, er is midden in de 
40-dagentijd toch uitzicht op de toekomst en we mogen leven 
vanuit het geloof dat het Pasen geweest is. Tenslotte is er ook 
een aantal liederen voor Palmpasen bij het verhaal van de 
intocht van Jezus, op een ezeltje, in Jeruzalem. Opmerkelijk 
zijn de liederen 536 en 556, teksten van Willem Barnard. Het 
zijn liederen van de opgang, met bijna dezelfde teksten. Lied 
536 kan gezongen worden aan het begin van de 40-dagentijd: 
‘Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen in de 
veertig dagen’. Lied 556 kan gezongen worden op Palmzon-
dag, aan het begin van de Stille week: ‘Alles wat over ons 
geschreven is gaat Gij volbrengen deze dagen, alle geboden 
worden thans voldragen, alle beproeving van de wildernis’. 
Lied 556 heeft ook een couplet meer dan 536 waarin vooruit 
gekeken wordt naar de komende gebeurtenissen: ‘Dit is uw 
opgang naar Jeruzalem waar Gij uw vrede stelt voor onze 
ogen, vrede aan allen die uw naam verhogen: heden hosanna, 
morgen kruisig Hem!’

ds A.T. de Vries  
Beste gemeenteleden, 
Deze keer van mijn hand niet zo heel veel nieuws. 

Beleidsplancommissie 
U heeft in het vorige Kerkennieuws kunnen lezen dat Dick Ho-
genkamp het voorzitterschap van de beleidsplancommissie 
op zich genomen heeft. Vanuit die functie zal hij ook steeds 
een update geven in Kerkennieuws van de stand van zaken 
met betrekking tot het beleid.
Ik hoop van harte dat u de weg naar de beleidsplancommis-
sieleden weet blijven te vinden. En dat wanneer uw medewer-
king wordt gevraagd, u daar vrijmoedig op in zult gaan. Alleen 
door de stem van de gemeenteleden te horen, kunnen de 
commissieleden lijnen uitzetten. 

Vertrouwenscommissie
De vertrouwenscommissie (ds. Annerie Snier en ds. Elly v.d. 
Meulen) heeft inmiddels in een aantal gesprekken bemiddeld. 
Het is ijn als mensen toenadering tot elkaar zoeken en pro-
beren elkaar van hart tot hart te spreken. Soms kom je daarin 
nader tot elkaar, soms is de werkelijkheid weerbarstig en lukt 
dat niet. 
De serie van drie avonden, die ik in het vorige Kerkennieuws 
aankondigde, staat momenteel op een laag pitje, vanwege 
andere prioriteiten. We houden u hierover op de hoogte. Wel 
hopen we dat alle ontmoetingen en gesprekken zullen leiden 
tot herstel van dat wat gebroken is. Zodat er een moment kan 
komen waarop u allen kunt zeggen: het ligt achter ons. Het 
verleden gijzelt me niet meer, maar ik kan volop mijn plek in 
de gemeente weer innemen, als een onmisbaar ledemaat van 
het lichaam van Christus, dat geroepen is tot eenheid (I Kor. 
12:12-27).

Commissie communicatie 
De commissie communicatie bestaat uit dhr. Y. de Jong en 
dhr. H. Loohuis en mijzelf. We hebben een eerste inventari-

satie gemaakt van de communicatiekanalen die er nu in de 
gemeente zijn en dat zijn er heel wat! Niet alleen via Ker-
kennieuws en de website wordt er gecommuniceerd, maar 
ook b.v. via de orde van dienst, via e-mailadressen of via de 
mededelingen voor de dienst. We bekeken wat de voor- en 
nadelen van de verschillende manieren zijn. 
Ook benoemden we dat informatie geven vanuit de kerken-
raad niet altijd eenvoudig is, omdat sommige zaken onder het 
ambtsgeheim vallen. Hierdoor gaan mensen soms zelf zaken 
invullen. Dit is niet altijd te voorkomen.
De commissie gaat nu verder werken aan de hand van een 
artikel ‘Communicatieplan in 9 stappen’. Hierbij wordt b.v. 
gekeken naar verschillende doelgroepen en naar welke mid-
delen je per doelgroep hebt. Ook wordt daarin benoemd dat 
een goede planning noodzakelijk is. 

Overig
De tijd gaat door en het gemeenteleven gaat door. Sommige 
zaken gaan zoals ze altijd gaan en dat is goed. Soms wordt 
er achterom gekeken: weemoedig, spijtig of met wrok. En 
menigmaal wordt de blik vooruit gericht: hoopvol, verwach-
tingsvol. Het is de tijd waarin ik bij menigeen thuis de bolletjes 
van narcissen, krokussen en tulpen zie staan. De bollen staan 
kaal in een bloempotje, er is nog niet veel aan. Maar mensen 
zetten ze in huis, omdat ze weten dat binnen een paar weken 
de bloemen met hun kleur vrolijkheid zullen aanbrengen en te-
ken zullen zijn van voorjaar en nieuw begin. Hun geur vult de 
kamer. Zo is het in de gemeente ook. Er wordt altijd gezaaid 
en soms zie je nog niet zoveel van de oogst. Maar de bolletjes 
staan wel midden in de gemeente. Soms wordt je ongeduldig 
en zou je willen dat het sneller zou gaan – veranderingen, dui-
delijkheid, verwerken, een streep eronder - . Maar een plantje 
gaat niet groeien door eraan te trekken. Het is de kunst om 
het zorgvuldig water te geven en te vertrouwen dat er iets 
moois boven zal komen. 
Een heel hartelijke groet en altijd benaderbaar voor sugges-
ties, commentaar, ideeën, vragen of wat dan ook maar:
Ds Elly v.d. Meulen
Peelstraat 29A
7887 TL ERICA
Tel. 0591-514421 of 06-24845028
E-mail: elizabethvandermeulen@kpnmail.nl   
Inloopspreekuur: iedere maandagavond van 18.30 uur – 19.30 
uur in de Voorhof.

DIACONIE
Digitale nieuwsbrief diaconie
Als diakenen vinden wij het belangrijk dat u weet wat we doen 
of bijvoorbeeld waar uw geld naar toe gaat. Wij hebben daar-
om het idee opgevat om een paar keer per jaar een digitale 
nieuwsbrief uit te geven waarin wij verschillende onderwerpen 
de revue kunnen laten passeren. Wanneer u interesse heeft 
om deze nieuwsbrief te ontvangen meldt u dan via een mailtje 
bij onze secretaris. Het e-mailadres is 
charlotte@oudeluttighuis.nl

40-dagen-tijd project 
In het vorige Kerkennieuws hebben wij een oproep gedaan 
voor een nieuw project waarvoor de diaconie tijdens de 
40-dagen-tijd de opbrengst van de collecte kan besteden. 
Hierop hebben Ada en Maarten Bruijnes gereageerd. Zij 
dragen de stichting Wii een warm hart toe en hebben de 
diaconie kunnen overtuigen dat dit een fantastisch doel is om 
de opbrengst van de collectes tijdens de 40-dagen-tijd aan te 
besteden. De stichting stelt zich graag aan u voor.

Een keuken voor weduwen en wezen, leprozen en daklo-
zen in Dharmapuri, India.  
De stichting Wii ontleent haar naam aan een meisje van de 
straat, 5 jaar oud, Wii heet ze [Wii, betekent ook “grenzeloos 
verbonden”] . Zij heeft onze harten geraakt en vertegenwoor-
digt de naar schatting 50-60 miljoen straatkinderen in India. 
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Stichting Wii is ontstaan uit een groep mensen die in 2013 
tijdens een reis naar de provincie Tamilnadu in het zuiden van 
India bewogen raakte met de kansarmen in dit gebied. Niets 
doen was geen optie meer.
Het is onze doelstelling om in Nederland fondsen te werven 
voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de kans-
arme groepen zoals weduwen, wezen, leprozen en daklozen. 
Als eerste project hebben wij de bouw van een weeshuis dat 
voldoet aan de eisen die de overheid daaraan stelt voor ogen. 
De tekeningen en vergunningen liggen klaar en het fundament 
is inmiddels gelegd.
Op dit moment is de keuken van het weeshuis, waar pastor 
Daniel Perumal en zijn vrouw Joyce de scepter zwaaien, ons 
eerste project. De 36 jongens leven, slapen, spelen, wonen 
en leren in een kamer van 7 bij 5 meter, die door de overheid 
is afgekeurd. Als er niets gebeurt, staan deze jongens ook op 
straat. Daarnaast leven er 51 meisjes in een tijdelijke andere 
ruimte.
De aanpak van de 
keuken heeft een hoge 
prioriteit. Nu nog wordt 
in een grote ijzeren ketel 
buiten op een vuur het 
eten gekookt voor de 
weduwen en wezen, 
daklozen en een lepra-
kolonie. Als de keuken 
wordt vernieuwd kun-
nen pastor Daniel en 
Joyce de hoeveelheid 
eten uitbreiden en meer 
mensen te eten geven. 
Wij realiseren ons dat 
we heel ambitieus zijn, 
maar we weten gewoon 
dat we dit samen kunnen 
bereiken.
Ons doel is samen met u 
de keuken te realiseren, 
waar vanuit we 150 we-
zen, 200 weduwen, 160 
daklozen en 150 leprozen kunnen voeden. Voor deze keuken 
is €5000,- nodig. We hopen samen met u de komende twee 
maanden een mooi bedrag hiervoor bijeen te brengen. 
Op de site (www.stichtingwii.nl) kunt u meer over ons lezen. 
Ook kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven waarin 
we u op de 
hoogte hou-
den hoe het 
met Stichting 
Wii gaat.
Stichting Wii
Maarten Bruij-
nes, bestuurs-
lid

De diaconie 
beveelt de 
collectes 
tijdens de 
40-dagen-tijd 
van harte bij u aan.

Beleidsplancommissie
Als leden van de beleidsplancommissie ervaren wij dat de ge-
meente ons weet te vinden. Vragen worden gesteld, voorstel-
len gedaan, zorgen met ons gedeeld. 
Wij zijn hier blij mee; het toont betrokkenheid van de ge-
meente bij het proces om tot een beleidsplan te komen. Het 
is goed hierbij nog eens te wijzen op onze opdracht vanuit de 
kerkenraad, te weten “het opstellen van een beleidsplan en 
daarbij de gemeente te horen”. Het is de kerkenraad die het 
beleidsplan vaststelt en daarmee het beleid bepaalt.
De commissie is de afgelopen weken bezig geweest met de 
uitkomsten van de bezinningsavonden in november. In het 
vorige Kerkennieuws heeft ds. Van der Meulen daar al een en 
ander over geschreven. Als iets duidelijk is geworden dan is 
het wel:

- een grote wens naar verscheidenheid (pluriformiteit)
  gecombineerd met 
- wens van grote verbondenheid, de wens om één gemeente 
te zijn.
Aan ons allen de taak om hier vorm en inhoud aan te geven: 
“verbinden in verscheidenheid”.
Met de uitkomsten van de bezinningsavonden organiseren 
we in februari 3 thema-avonden met afgevaardigden van alle 
vrijwilligers (groepen) en beroepskrachten in onze gemeente. 
Alle vrijwilligers en beroepskrachten wordt een aantal vragen 
voorgelegd, waaronder de vraag welke bijdrage geleverd 
kan worden om aan de uiteenlopende wensen binnen onze 
gemeente inhoud te geven. De volgende stap is een ge-
meente-avond (medio april) om een terugkoppeling te geven. 
Individuele gemeenteleden wordt dan ruimte geboden voor 
aanvullingen/aanscherpingen etc. 
Daarna bekijkt de commissie of voldoende informatie/input 
vanuit de gemeente is verkregen om aan een concept be-
leidsplan te gaan werken.
De betrokkenheid van de gemeente blijft voor ons van groot 
belang. Wij ervaren dat we er niet alleen voor staan, maar dat 
we er samen voor willen gaan. Om ervoor te zorgen dat ieder 
het proces en de werkzaamheden van de commissie kan 
blijven volgen, hebben we ruimte gekregen op de website van 
onze gemeente. Op de site www.blasiusdelden.nl staat op de 
2e balk ‘beleidsplancommissie’. Hier zullen wij aanvullende 
en de meest actuele informatie opnemen. Ook worden hier 
de namen en contactmogelijkheden van de commissieleden 
genoemd.

Namens de beleidsplancommissie, Dick Hogenkamp

JEUGDKERK
Van Zo Wie Zo, de jeugdkerk.
Het is al weer even geleden dat 
jullie iets van ons hebben ge-
hoord, maar het is zeker niet stil 
geweest binnen de jeugdkerk.
De jongeren roeren zich levendig 
en hebben mooie eigen me-
ningen die zelfs lijden tot een 
gesprek met de interim predikant 
ds. Van der Meulen. Wat door beiden positief is ontvangen. 
En zo is het belangrijk om elkaar te horen en te zien. 
In de afgelopen adventsperiode hebben enkele van de jonge-
ren actief meegewerkt aan de zondagen en kerstmusical. Iets 
wat een enkeling zeker voor herhaling vatbaar vindt. 
En daarnaast denken ze heel veel na over het geloof en wat 
het hen brengt in hun persoonlijke leven.
Voor ons als leiding voelt het ijn hier deel van uit te mogen 
maken.
Wil je als jongere zelf een keer meemaken hoe gezellig het 
hier is, je bent welkom elke eerste zondag van de maand in 
de Voorhof om 10.00 uur!
Ewout en Erica Bakker

Stichting Vrienden  van de Oude kerk Delden.   
24e Boekenmarkt op 12 en 13 maart 2016                                                          

Ja, het is bijna weer zover: de 24e 
Boekenmarkt van de Stichting Vrienden 
van De Oude Kerk Delden komt eraan! 
Twee dagen lang kunt u in De Voorhof, 
Kerkstraat 6 te Delden, tussen 11.00 uur 
en 16.00 uur volop snuffelen tussen ruim 
10.000 boeken in meer dan 25 catego-
rieën gesorteerd.
Een aantal personen hebben - geheel 
vrijwillig - van september tot nu weke-

lijks gesorteerd, zodat het u gemakkelijk gemaakt wordt, om 
net dat boek te vinden dat u zocht!
Beneden vindt u in de grote zaal o.a.: romans, reisverhalen, 
gedichten, hobby- en vrije tijd, lora, fauna en diverse weten-
schappelijke boeken.
In de kleine zaal beneden: kinderboeken, muziek en literaire 
pockets.
De collectie kinderboeken is zeer groot, maar ook romanlief-
hebbers kunnen hun hart ophalen. 
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Onze speciale afdeling Oude boeken en Antiquariaat (boven) 
is ook zeer aantrekkelijk.
Boven vindt u ook een kamer vol met Engelse, Franse en 
Duitse boeken.
Kortom: leesvoer-tekort? - een goed, en toch goedkoop ca-
deau nodig? - kom naar de boekenmarkt!
U steunt daarmee tevens een goed doel: alle inkomsten zijn 
geheel bestemd voor restauratie en onderhoud van de monu-
mentale kerk, De Oude Blasius.

Oecumenische midvastenwandeling 2016
Samen op weg naar Pasen. 
Zondagmiddag 28 februari vindt onze 
jaarlijkse midvastenwandeling plaats. 
Alle belangstellenden zijn hiervoor 
van harte uitgenodigd! Dit keer zullen 
we de mooie omgeving rond Bentelo 
mogen bewonderen. Dominee Ria de 
Vries en pastoraal werker Christianne 
Saris zullen deze middag begeleiden. 

U wordt om 14.00 uur verwacht in:  
Woonzorgcentrum “Op ’t Niehoes”
Burgemeester Buijvoetsplein 36
7497 LD  Bentelo 

Rond 14.15 uur  starten we met de wandeling, die rond de 
vijf kilometer bedraagt. De middag wordt afgesloten met een 
solidariteitsmaaltijd en zal rond 16.45 uur beëindigd worden.
Doet u mee? Wij zien uit naar uw komst!
De werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede van de Heilige 
Geest Parochie

Herdenking 25 jaar Oecumenisch avondgebed                                                              
Op donderdagavond 21 januari baden wij in het Oecumenisch 
avondgebed voor de VREDE. Het was 25 jaar geleden, dat dit 
werd opgericht tijdens de  Golfoorlog. Pastor Huisman en de 
beide dominees, de Vries en Wiersma gingen opnieuw voor in 
dit avondgebed.  
Velen hadden 
gehoor gegeven 
aan de uitnodiging 
en samen met 62 
mensen baden 
we opnieuw voor 
de VREDE in ons 
hart, in onze om-
geving en voor de 
wereldvrede.
Het was een 
indrukwekkende 
bijeenkomst. De 

beide organisten Gerrit Hoekstra en Herman Rupert speelden 
om de beurt op het orgel om ons te begeleiden. Aan het einde 
wensten we elkaar de VREDE en was er een intense betrok-
kenheid bij allen. We dronken daarna samen kofie in de kerk. 
We hopen dat door deze gedenkwaardige bijeenkomst weer 
mensen naar het avondgebed zullen komen. Het was een 
geslaagde bijeenkomst voor ons allemaal. 

Ria Mudde -  voorzitter Raad van Kerken    

Wereldgebedsdag 
De orde van dienst voor 2016 is 
gemaakt door het Wereldgebeds-
dagcomité uit Cuba. Als  thema 
is gekozen: ‘Ontvang MIJ als een 
kind’ en de jeugdviering kreeg als  
thema: ‘Kinderen  gaan voor.’
De voorplaat is gemaakt door 
Ruth Mariët Castro, die in 
Jaimanita Trueba woont, een  
wijk in  de hoofdstad Havana. 
Zij studeerde in 2009 aan de 
Academie voor Beeldende  Kunst 
en in  2014 aan het Instituut voor 
Beeldende Kunst in San Alejandro. Over de  voorplaat zegt zij  
het volgende: “Hoewel ik de tekening kan uitleggen op basis 
van de  elementen die ik heb  gebruikt, zoals de kleuren van 
de Cubaanse vlag, de palmen,  de ramen en de handen, wilde  
ik de tekening ook aanvullen met woorden.” 

Op de drempel van de kindertijd, ope-
nen wij de deur van de jeugd die ons in 
Jezus tegemoet  komt.
Als licht dat valt op gebrandschilderde 
ramen, als het lachen van spelende 
kinderen, omhels ik - als een kind - de 
palmen, midden op de dag.
Laat ons in het gebed worden als een 
kind: met handen die wit zijn van het 
zweet en vuil van het buitenspelen.
Dan kunnen wij Jezus ontvangen, met 
allen die op Hem wachten op de drem-
pel van onze kindertijd.

Wij willen samen met u bidden op vrij-
dagavond 4 maart om 19.30 uur in de Oude Blasiuskerk.    
       

Ria Mudde -  voorzitter Raad van Kerken 

Lezing over paus Franciscus en zijn levens visie.  
Op maandag 15 februari komt de bekende theoloog Prof. dr. 
Paul van Geest naar Delden op uitnodiging van de Raad van 
Kerken. In 2014 was prof. Van Geest theoloog van het jaar. 
Hij studeerde Nederlands in Leiden en theologie in Rome 
aan de Pontiicia Universitas Gregoriana.  Hij is hoogleraar 
en verbonden aan de Universiteiten van Tilburg en Amster-
dam. Hij komt ons vertellen over de verbondenheid van de H. 
Franciscus met de huidige paus Franciscus. Waarom koos 
deze paus voor de naam Franciscus? De naastenliefde, de ar-
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moede en de zorg voor deze aarde, 
waren de elementen waarop de 
H. Franciscus van Assisi zijn leven 
fundeerde. De paus, aangegrepen 
door deze levensvisie, heeft, door 
de naam Franciscus te kiezen, deze 
levensvisie tot uitdrukking willen 
brengen. Ook de hervorming binnen 
de Curie in Rome zal gebaseerd zijn 
op deze levensvisie. 
Professor Van Geest trad toe als 
expert van de Congregatie voor de 
Geloofsleer, dat een onderdeel is 
van de Romeinse Curie. 

Het is heel bijzonder dat hij naar Del-
den wil komen voor een lezing over Franciscus. Wij zijn heel 
blij,  dat hij gehoor gaf aan onze uitnodiging. We nodigen u  
uit om deze lezing bij te wonen. De lezing zal worden gehou-
den in de Oude Blasius  om 19.30 uur.
De entree is vrij, maar wij stellen  een gift aan het einde van 
de lezing op prijs.
Noteert u deze datum. Het zal de moeite waard zijn.

Ria Mudde-  voorzitter Raad van Kerken

Ad Fundum zingt Stabat Mater
Ad Fundum is een koor van 28 dames en heren onder de 
muzikale leiding van pianist en arrangeur Hans Barkel. Het 
koor ontstond ruim 45 jaar geleden als jongerenkoor van de 
St. Stephanus in Bornerbroek.
Op dit moment repeteert Ad Fundum wekelijks in de paro-
chiekerk in Bornerbroek voor de uitvoering van het door Karl 
Jenkins gecomponeerde Stabat Mater.
Wat bezielt Ad Fundum om een moeilijk werk als het Stabat 
Mater voor het voetlicht te brengen?
Hans Barkel: Jaren geleden werd, tijdens een reclameblok 
op de televisie mijn aandacht getrokken  door een spotje van 
een bekende vliegmaatschappij. Niet zozeer vanwege die 
reizen die er werden aangeprezen, maar wel door de bijzon-
dere koormuziek die als achtergrond werd gebruikt. Het bleek 
te gaan om Adiemus van Karl Jenkins. Ik vroeg me meteen af 
of mijn koor dat ook zou kunnen zingen. En ja, dat konden ze. 
Sterker nog het bleek uitstekend te passen bij dit koor. 
Jaren later toen ik gevraagd werd de muziek voor de Pas-
siespelen in Hertme te arrangeren en deels te componeren, 
kwam ik door de dirigent, Jacco Camphens, weer in aanra-
king met de muziek van Jenkins. Nu betrof het delen uit het 
Stabat Mater:  Lament en And the mother did weep. Weer 
vroeg ik mij af, zou Ad Fundum dat kunnen zingen. En ja, dat  
……………
Ruim 2 jaar geleden zijn we met de repetities begonnen en nu 
zijn we bijna zover dat we het Stabat Mater kunnen uitvoeren.
Inmiddels is er veel gebeurd. Oorspronkelijk is de compositie 
van Jenkins bedoeld voor koor met groot orkest. Dat grote 
orkest is in verband met de omvang van ons koor, de be-
schikbare ruimte en de kosten die dat met zich meebrengt, 
onmogelijk. Daarom heb ik het Stabat Mater van Jenkins 
bewerkt en geschikt gemaakt voor Ad Fundum. De orkest-
partituur is nu zo gearrangeerd dat het te spelen is voor een 
kleiner, bij ons koor passend ensemble van 6 personen.
In de oorspronkelijke orkestpartituur gebruikt Jenkins ook 

etnische instrumenten, waaronder nay en ut  voor de oos-
terse kleuren. Ik had besloten dit op te vangen met synthesi-
zer, totdat ik een artikel in de krant las over de Syriër Majed 
Saraydeen, een in de Arabische wereld zeer bekende dirigent 
en nay- en utspeler. Majed is zijn vaderland ontvlucht en 
verblijft momenteel in het azc te Azelo. Ik ben hem meteen 
gaan opzoeken en Majed bleek graag bereid mee te werken 
aan onze concerten.
Zo ontstond het begeleidingsensemble bestaande uit: Toon 
Lansink, strijkpartijen, Ben Gervink, hobo, Engelse hoorn en 
alt sax, Andre Spoler, luit, klarinet en alt sax, Anton Aukes, 
slagwerk, Majed Saraydeen, nay en ut en onze vaste contra-
bassist Joan Krukkert.
Het koor Ad Fundum uit Bornerbroek wil het klassieke 
verhaal van het verdriet van Maria om het lijden van haar 
zoon vertalen naar recentere gebeurtenissen in de wereld. 
Daarvoor worden naast prachtige muziek en koorzang, 
afgewisseld met teksten uit de vertaling van Willem Wilmink, 
aansprekende beelden geprojecteerd van bijvoorbeeld de 
Tweede wereldoorlog, bootvluchtelingen, de ramp met de 
MH 17 en de verschrikkingen in de Arabische wereld.
Om er een mooie, samenhangende voorstelling van te maken 
is de hulp ingeroepen van Karel Kunne, bekend als regisseur 
van onder andere de Passiespelen in Hertme.

Er zijn 4 voorstellingen gepland:   aanvang 20.30 uur
zaterdag 5 maart  St. Stephanus in Bornerbroek
zaterdag 12 maart  St. Sebastianus in Hellendoorn
vrijdag 18 maart Oude Blasius Delden
zaterdag 19 maart Pancratius Basiliek Tubbergen
Kaarten via de website (www.adfundumzingt.nl) of bij de 
plaatselijke verkoopadressen:
• Spar Draaijer, Pastoor Ossestraat 19, Bornerbroek
• Primera Hofman, Dorpsstraat 22, Hellendoorn
• Primera Willem Alexanderstraat 9, Nijverdal
• The Read Shop Express, Langestraat 19, Delden
• Primera, Almeloseweg 8, Tubbergen
Tevens voor de locaties Tubbergen, Bornerbroek en Delden: 
Snijders Schoenen, Ootmarsumsestraat 160, Almelo 
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t.b.v. KERKDIENSTEN 
NIEUWE BLASIUS EN OUDE BLA-
SIUS.
VVoor mensen die niet of moeilijk op 
eigen gelegenheid een kerkdienst kunne 
bezoeken, biedt de Raad van Kerken 
Delden gratis autovervoer aan. Voor  
de katholieke viering op zondag kunt 
u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met 
06 46802087  en voor de protestantse 
dienst met 074 3762438. We hopen 
daarmee de gelegenheid te bieden om 
de dienst van uw keuze te bezoeken.    

RAAD VAN KERKEN
Rek.nr. NL10RABO0313350809
t.n.v. G. Smit, penn.m.
secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP  Delden, tel. 074-3766366

WELKOM NIEUW INGEKOMENE(N)
Als u destijds aan de SILA te kennen 
hebt gegeven dat uw persoonsgegevens 
bij verhuizing niet doorgegeven mogen 
worden door de burgerlijke overheid aan 
de kerkelijke instanties (i.v.m. de priva-
cy), dan is dit ons eerste contact met u. 
Graag hadden wij u persoonlijk welkom 
geheten, maar om boven-genoemde 
reden was dat niet mogelijk. 
Wij vragen dan ook aan u om zelf 
contact op te nemen met uw eigen kerk 
over uw nieuwe adres (maar ook bijvoor-
beeld bij huwelijk, geboorte enz.) Zie 
hiervoor de adressenkaders per kerk.

Kerkennieuws is een uitgave 
van de Raad van kerken Delden.

Verspreidingsadres Delden
E.Wiessenberg
De IJsvogel 23 tel. 0743762438 

Opmerkingen en vragen?
Voor opmerkingen en vragen kunt u 
bellen: W. Velthuis tel 3763170

Redactie Kerkennieuws
De redactie van Kerkennieuws bestaat 
uit : mevrouw W. Velthuis en mevrouw 
A. ten Buuren van januari tot de zomer-
vakantie en uit mevrouw A.Wiggers, 
mevrouw I. Viscer en de heer E. Wies-
senberg in de periode van de zomerva-
kantie tot en met december.

Rekeningnummer PDK

NL66RABO0179158643

KERKENNIEUWS
Bankrelatie: NL16RABO0313364281

Rabobank Delden
t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.

7491 BL  Delden
Uw giften maken dit blad mogelijk!

INLEVERDATA      en   BEZORGDATA  van de volgende nummers: 

07-03-2016   19-03-2016  interval 4 weken
04-04-2016   16-04-2016  interval 6 weken
16-05-2016   28-05-2016  interval 6 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende maandag vóór 18.00 uur uw kopij 
mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com Mocht u niet beschikken over 
een e-mail adres dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-
administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenver-
melde datum. 

Kopij voor kerkennieuws, enkele aandachtspunten.
1 Foto’s
Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto’s, plaatjes en
tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een 
wordbestand.
2 Ingescande tekst
Ingescande tekst is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.
3 Bevestiging
U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via

www.blasiusdelden.nl en www.heiligegeestparochie.nl/delden

Bijbels  
Van vroeger uit was de Bijbel 
alleen te lezen door mensen die 
gestudeerd hadden en konden 
schrijven en lezen. Voordat de 
boekdrukkunst bestond werden 
de Bijbels met de hand ge-
schreven en ook mooi versierd. 
Wanneer je in oude kerken komt, 
of musea, vind je vaak deze Bij-
bels liggen. Meestal achter glas 
en beschermd zodat je er niet 
aan kunt komen, als voorbeeld 
hebben we een foto bijgevoegd 
zodat je kunt zien hoe deze Bijbels eruit zien.
      (Foto Handgeschreven Bijbel)

Doordat er door de boekdrukkunst, vanaf 1447, 
de eerste Bijbel gedrukt werd, kwam de Bijbel 
voor iedereen beschikbaar. Hierdoor konden de 
mensen zich niet meer zo makkelijk onderschei-
den in kennis en geld. Om zich toch te kunnen 
onderscheiden werden er door de rijkere men-
sen veel versieringen aan de buitenkant aange-
bracht. Zo kreeg je Bijbels versiert met zilveren 
beslagen en zelfs volledig zilveren of gouden 
kaften. Maar ook hier is een einde aan gekomen 
en heeft het Nederlands Bijbelgenootschap een 
Bijbel gedrukt die voor iedereen hetzelfde is, 
zowel de binnen als de buitenkant.
kerkennieuwsdeldenjongeren@gmail.com

(Foto Bijbel met goud en zilver beslag.)
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