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KERKENNIEUWSDELDEN

Levend water

Voor mij ligt een roos van Jericho. Een 
verschrompeld hoopje blad waar zo op 
het oog geen leven in zit. Beeld van de 
woestijnervaring dat het leven dor en 
droog kan zijn. In je persoonlijke leven, 
in de wereld, in de kerken.
Schenk ik wat water op het schoteltje, 
dan gebeurt er iets wonderbaarlijks. Het 
dorre hoopje bladeren vouwt zich uit en 
wordt groen. En dat alles in het tijdsbe-
stek van twee uur.
Deze roos van Jericho overleeft op die 
manier al jaren van droogte. Door het 
jaar weggeborgen in een doosje van 
mijn kast, wil hij toch elk jaar weer tot 
leven komen. Een troostrijk idee in tijden 
dat je het lang zonder levend water 
moet stellen.
Als je maar wel heel af en toe water 
krijgt…… Wat is dat scheutje water 
dat u weer opleven doet? Met Pasen in 
zicht: 
“De winterwinden wijken en reeds ont-
kiemt het graan.  Wij leren verder kijken, 
de toekomst is geen waan.  Een leven 
buitenmate heb jij ons voorgedaan.
 Voorgoed door jou verlaten, zijn wij in 
jou ontstaan.

 Wie opstaat geeft het teken dat hij het 
heeft verstaan:
 Het leven stroomt bij beken, jouw geest 
breekt in ons baan” 

(uit: wie opstaat neemt het leven in goed 
vertrouwen aan)

ds. Annerie Snier, Geestelijk Verzorger 
Carintreggeland
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ZATERDAG 19 MAART
24 uur voor de Heer
18.30 uur Gebedsdienst
m.m.v. Cantu
Pastor C. Roetgerink

ZONDAG 20  MAART PALMZONDAG
9.30 uur Eucharistieviering / 
Gezinsviering
m.m.v. het kinderkoor
Pastoor M. Oortman

DINSDAG 22 MAART
18.30 uur  Boeteviering voor H. Geest-
parochie
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 24 MAART 
WITTE DONDERDAG
18.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor T. Escher

VRIJDAG 25 MAART 
GOEDE VRIJDAG
13.30 uur Kinderkruisweg
m.m.v. het kinderkoor
Pastor C. Saris
15.00 uur Kruisweg
m.m.v. het dames- en herenkoor
Werkgroep
18.30 uur Plechtigheden rondom het 
kruis m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor T. Escher

ZATERDAG 26 MAART 
PAASZATERDAG
23.20 uur Paaswake
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman/Pastor C. Roetge-
rink

ZONDAG 27 MAART 
HOOGFEEST VAN PASEN
10.00 uur Hoogmis
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor T. Escher

Tijdens de Paaswake en de viering op 
1e Paasdag is er een tweede collecte 
voor schilderwerkzaamheden in en 
rond de kerk.

MAANDAG 28 MAART 2e PAASDAG
9.30 uur H. Geestparochie viering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

WOENSDAG 30 MAART
14.00 uur Paasviering voor ouderen
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor Z. Nowara

ZONDAG 3 APRIL BELOKEN PASEN
9.30 uur Presentatievieirng 
1e Communicanten
m.m.v. het kinderkoor
Pastoor M. Oortman/Pastor C. Saris

WOENSDAG 6 APRIL
18.30 uur Eucharistieviering  
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 7 APRIL
19. 00 uur Oecumenisch Avondgebed 

ZONDAG 10 APRIL 
3e ZONDAG NA PASEN
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater P. Hoogland

WOENSDAG 13 APRIL
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

ZATERDAG 16 APRIL H. VORMSEL
16.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. Cantu
Mgr. Hoogenboom/Pastor C. Saris

KLEUTERKERK
Iedere 3e zondag van de maand is er 
om 9.00 uur Kleuterkerk

LECTOREN EN LECTRICES
24 mrt. 18.30 uur  W. Velthuis  
25 mrt. 18.30 uur  E. Cornel/  
    R. Wermelink
26 mrt. 23.20 uur  B. de Kamper/  
    R. Wermelink
27 mrt. 10.00 uur  B. de Kamper  
28 mrt.   9.30 uur  G. Dijkman
10 apr.  9.30 uur  S. Linderman

VIERINGEN DOOR DE WEEK
Donderdagavond om 19.00 uur Oecu-
menisch Avondgebed afwisselend in de 
Oude en Nieuwe Blasius.

ZONDAG 20 MAART
Palmzondag
6e zondag in de 40-dagen
10.00 uur ds A.T. de Vries
Oppas: Maaike Sligt
Nevendienst: alle leiding
Uitgangscollecte: Kerk in Actie

24 MAART - WITTE DONDERDAG 
19.30 uur ds A.T. de Vries; dienst van 
Schrift en Tafel
m.m.v. de Blasiuscantorij

25 MAART - GOEDE VRIJDAG
19.30 uur ds A.T. de Vries; 
kruismeditatie
m.m.v. de Blasiuscantorij

26 MAART - STILLE ZATERDAG
20.30 uur Paaswake; ds A.T. de Vries

ZONDAG 27 MAART
HOOGFEEST VAN PASEN
10.00 uur ds E. v.d. Meulen
Oppas: Petra Tuitert
Nevendienst: alle leiding
Uitgangscollecte: Landelijk jeugdwerk

DONDERDAG 31 MAART
19.00 uur oecumenisch avondgebed

ZONDAG 3 APRIL
Quasimodogeniti – ‘als pasgeborenen’
10.00 uur ds G.J. Lambers Heerspink
Oppas: Maaike Claassen
Nevendienst: Ada Bruynes
Uitgangscollecte: kerk

ZONDAG 10 APRIL
Misericordia – ‘barmhartigheid’
10.00 uur ds J. Bekhof
Oppas: Florine Scheiberlich
Nevendienst: Mariska v.d. Sluijs
Uitgangscollecte: Roosevelthuis

DONDERDAG 14 APRIL
19.00 uur oecumenisch avondgebed
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Het kruis: teken van opstaan

Toen ik mijn Eerste Communie deed, 
kreeg ik van mijn oma een gouden 

kruisje en nu draag ik dat nog steeds. Als 
onze kinderen naar bed gaan, dan zegenen 

we hen met een kruisje op het voorhoofd. En 
zo staat ons hele leven in het teken van het kruis, 

al is dat niet altijd even bewust. Het begin en einde 
van ons leven, van de viering en van ons gebed zijn 

de zegenbede “in de Naam van de Vader (hoofd)  en de 
Zoon (borst) en de Heilige Geest (schouder) Amen”.  
Ons hoofd, ons hart, onze schouders en onze handen 
doen mee als we het kruisteken maken. Het kruis zelf is 
een knoop tussen verticaal en horizontaal, geknoopt op de 
plaats van het hart. Het symboliseert de liefde van en tot 
God (verticaal) en tussen de mensen (horizontaal).
In het kruis is heel ons leven  samengevat. We denken 
daarbij aan het leven, het lijden, de dood en verrijzenis van 
Christus. We lezen hoe Jezus het kruis draagt tot de dood. 
En daarin herken je ook het kruis dat wij te dragen hebben. 
Op Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan. Daarmee is 
het kruis het teken van ons geloof geworden, een teken van 
opstaan: van licht in de duisternis, van leven dat sterker is 
dan de dood, van het goede dat het kwade overwint.

Hélène van den Bemt
Pastoraal werker

Zondag 20 maart
Palmzondag
Eucharistieviering 10.15 uur
Pastor T. Escher

Donderdag 24 maart
Witte Donderdag 
Schrift en Tafel 15.00 uur
Ds. A.J. Snier

Vrijdag 25 maart
Goede Vrijdag
Kruisweg 15.00 uur
Pastor Mw. M. v.d. Linde

Paaszondag 27 maart
Paasviering 10.15 uur 
Mw. I. Wilbers

Vrijdag 1 april
Woord en Gebed 15.00 uur
Mw. M. Mulder

Zondag 3 april
Woord en communie 10.15 uur
Pastor Mw. M. v.d. Linde
m.m.v. het dameskoor uit Enter

Vrijdag 8 april
Woord en Gebed 15,00 uur
Mw. A. van de Haar

Zondag 10 april
Woord en Gebed 10.15 uur
Ds. A.J. Snier

Vrijdag 15 april
Woord en Gebed 15.00 uur
Ds. A.T. de Vries
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CONCERT BIJ KAARSLICHT 

In de maand maart is er geen Concert bij Kaarslicht in de 
Oude Blasius. Op zaterdag 30 april is het volgende con-
cert. Dit concert wordt gegeven door Hayo Boerema, de 
organist in de Laurenskerk te Rotterdam. In het volgende 
Kerkennieuws staat meer informatie over dit concert.
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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.

Kind laten dopen? 
Doopzondag 29 mei 2016
Voorbereidingsavonden:
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.

VAN DE LOCATIERAAD/PASTORAATGROEP
Overweging  
Aan het begin van een vergadering in februari las Jacques Troch de volgende over-
weging voor.
De vreugde die zich vernieuwt en meedeelt
De wereld van vandaag met zijn overdadig consumptieaanbod draagt het grote risi-
co in zich van een individualistische droefheid, die voorkomt uit een hart dat eigenlijk 
alles heeft, maar toch hebzuchtig blijft, oppervlakkig genot nastreeft en zijn geweten 
laat afstompen. Als het innerlijk leven alleen met zichzelf bezig is, is er geen open-
heid op anderen, is er geen plaats voor arme mensen, wordt Gods stem niet meer 
gehoord, de stille vreugde van zijn liefde niet meer gesmaakt en het verlangen om 
goed te zijn niet aangewakkerd. Ook gelovigen lopen dit risico dat reëel en constant 
aanwezig is. Velen worden er slachtoffer van en veranderen in wrokkige, ontevreden 
en lusteloze mensen. 
Dat is geen keuze voor een waardige manier van leven die vervulling geeft: het is 
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ook niet Gods verlangen voor ons en het is niet het leven in 
de Geest dat ontspringt in het hart van de verrezen Christus. 
(Paus Franciscus: De vreugde van het evangelie, Brussel 
2014)

Amicitia speelt in de H. Blasius
Muziekvereniging Amicitia en het dames- en herenkoor van 
de H.Blasius hebben  gezamenlijk de muziek verzorgd tijdens 
de eucharistiering op zondag 8 februari. Het was een mooie 
viering en de muzikale ondersteuning was een lust voor het 
oor. Iedereen die hier aan heeft meegewerkt hartelijk bedankt.

’Candle Night’ en ‘Jesus Christ Superstar’ op zaterdag-
avond 19 maart 2016 

Het pastoraal team wil middels een ‘Candle Night’ aan-
dacht vragen voor de oproep van  paus Franciscus om 
wereldwijd ‘24 uur’ te bidden voor de vrede. In de H. Bla-
siuskerk in Delden gaat dit komende  zaterdagavond 19 
maart 2016 plaatsvinden. Het koor Cantu zal de avond 
openen met een uitvoering van ‘Jesus Christ Superstar’.                                                                                                                                      
Deze uitvoering begint om 19.00 uur. Daarna willen we rond 
tekst en muziek, met aandacht en in stilte bij de Heer zijn. Het 
Heilig Sacrament (Allerheiligste) wordt uitgestald. Er is ruimte 
voor ontmoeting en gesprek. 
Een ieder is deze avond van harte uitgenodigd.

UITNODIGING VOOR DE PAASWAKE 
De paaswake zal op zaterdag 26 maart 2016 live worden uit-
gezonden vanuit de  Heilige Blasius kerk te Delden. De KRO 
zal deze uitzending verzorgen. De KRO heeft bepaald dat de 
aanvangstijd van deze live uitzending 23.20 uur is.
De paaswake of paasnachtviering behoort al geheel tot Pa-
sen, de dag van Jezus’ opstanding. 
Opbouw van de paaswake
-Het lichtfeest: het ontsteken van het nieuwe licht
-De schriftlezingen met de hoofdmomenten uit de heilsge-
schiedenis
-Doopviering die doet delen in Jezus’ verrijzenis
-De eucharistie die de viering van het paasmysterie voltooit: 
gedachtenis van de  

gekruisigde en verrezen Heer.
‘Zo’n viering van heel de gemeenschap heeft aan de ene kant 
iets heel bescheidens en aan de andere kant iets heel zelfbe-
wusts. Bescheiden, omdat we samenkomen precies zoals we 
zijn, zoals we onszelf en elkaar kennen: een gemeenschap 
die eigenlijk dat evangelie nog niet helemaal waarmaakt, 
waar nog heel wat moet gebeuren; die vaak niet erg overtui-
gend is naar de buitenwereld toe, omdat er in eigen huis al 
problemen genoeg zijn. Maar aan de andere kant ook heel 
zelfbewust: weten dat je gekozen hebt voor het visioen zoals 
dat in de Schrift beschreven staat en dat vieren. Niet alleen je 
schuldig weten, maar ook weten dat ‘we er aan willen gaan 
staan’. Tot uitdrukking brengen, dat we geloven dat we het 
ook aan kunnen.
En dat zelfbewustzijn ontlenen we niet aan onszelf, maar dat 
ontlenen we aan alle verhalen die in de Schrift staan op-
getekend: want wat wij verwachten, dat mag dan een heel 
ongeloofwaardig visioen zijn, het is al een keer gebeurd. Het 
is gebeurd met dat Volk dat in de woestijn rondtrok en het is 
ook al gebeurd met die man uit Nazareth. 
Met de aloude tekens van brood en wijn kunnen wij niet 
alleen in herinnering roepen wat Jezus heeft gedaan, maar 
weten we Hem ook in ons midden. En al van oudsher heeft 
dat de christelijke geloofsgemeenschappen een geweldige 
moed en inspiratie gegeven.’ 
We stellen het op prijs om samen, met u, met elkaar de paas-
wake te vieren.
U bent van harte uitgenodigd. 
 
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.

14 april: ‘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 Del-
den 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 on-
der meer: inanciën (resultaat en begroting), organogram, 
onderhoud kerk (toiletgroep), eucharistisch centrum, in-
novatief pastoraat, communie voor ouderen, autodienst.                                                                                                                
U bent allen van harte uitgenodigd om tijdens deze avond 
met ons van gedachten te wisselen over ‘het wel en wee’ van 
onze geloofsgemeenschap.

Onderhoud kerk  
Het schilder- en stucwerk in onze kerk is afgerond. Het resul-
taat is prachtig.
Iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen deze 
klus te klaren willen we hartelijk bedanken. Hieronder enkele 
foto’s van de werkzaamheden.
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Palmpasen en Pasen met de kinderen in de H. Blasius 
Delden  

Zondag 20 maart is het Palmpasen en 
dat gaan we vieren! 
Tijdens de gezinsviering om 9.30 uur 
mogen alle kinderen een zelf versierde 
palmpaasstok meebrengen. Voor de 
jongste kinderen zal er tijdens deze 
gezinsviering kinderwoorddienst zijn. 
Na de viering gaan we samen met de 
kinderen van de protestantse kerk in 
optocht naar het verpleeghuis om ook 
aan de bewoners daar onze mooie 
palmpaasstokken te laten zien. Na aloop is er gelegenheid 
om gezamenlijk nog wat te drinken. 

Op Eerste Paasdag, zondag 27 
maart, zal er tijdens de eucha-
ristieviering om 9:30 uur ook 
een kinderwoorddienst zijn. Na 
deze viering gaan we samen 
op zoek naar paaseieren in de 
tuin van de pastorie. We hopen 
je te zien!

Werkgroep gezinsviering en kleuterkerk H. Blasius Delden

VASTENAKTIEPROJECT 2016                                                  
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 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 Mis-
sie 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 ‘Vaste-
naktie 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. 
Wij wensen u namens de M.O.V. groep een Zalig Pasen.

M.O.V. Werkgroep Vastenaktie                                                                      
Geloofsgemeenschap H. Blasius                                                                                              

Parochie H. Geest

Terugblik midvastenwandeling 2016                                                    
Op 28 februari jongstleden was het 
prachtig wandelweer voor de tiende 
oecumenische midvastenwande-
ling. Maar liefst 54 mensen kwamen 
ervoor naar Bentelo. Er werd stilge-
staan bij het Jaar van de Barmhar-
tigheid en royaal gegeven voor de  
mensen in Uganda waar de Vasten-
aktie aandacht voor vraagt. Na een 
solidariteitsmaaltijd besloten we de 
middag met het lied: “Wij hebben 
voor u gebeden dat uw geloof niet 
bezwijkt”. Het was een hele gezellige 
en zinvolle middag. 

Pastoraal werker Christianne Saris. 
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STAP VOOR STAP OP WEG NAAR PASEN 
Wanneer u dit nummer van Kerkennieuws onder ogen krijgt is de 40-dagentijd, 
de voorbereidingstijd op Pasen, al weer bijna voorbij. Op allerlei manieren staan 
mensen af en toe even stil bij deze speciale tijd in het kerkelijk jaar. In de vieringen, 
en sommigen bezochten één van de vele passie-concerten of deden mee aan de 
midvastenwandeling in Bentelo. Anderen gaven vorm aan soberheid of vasten in 
hun dagelijks leven, of zetten zich extra in voor een project. Met een klein groepje 
gemeenteleden keken we naar de ilm Il vangelo secondo Matteo (Het tweede 
evangelie van Mattheüs) van Pier Paolo Pasolini. Er zijn talloze manieren waarop 
je vorm kunt geven aan wat we in de kerk 40 dagen lang vieren en beleven aan 
gedachtenis en inkeer. En zo zet zich ook iets van de liturgie voort, van binnen 
naar buiten. Af en toe een accent zetten in de 40 dagen, even met aandacht de 
tijd beleven, dat helpt om daarna met grote vreugde Pasen te vieren.

PALMPASEN en PASEN
Van de kindernevendienst
Zondag 20 maart is het Palmpasen. Kom je naar de kerk, neem dan een mooi 
versierde Palmpasenstok mee! Om 10.00 uur begint de dienst in de Oude Blasius, 
en met de Palmpasenstokken maken we dan eerst een tocht door de kerk. Het is 
een herinnering aan de intocht van Jezus op een ezeltje in Jeruzalem. We zingen 
lied 555 ‘Dans en zing: hosanna voor de koning!’ Na een kort verhaal lopen we 
(kinderen en leiding van de nevendienst) naar de Nieuwe Blasius. Daar sluiten de 
kinderen uit de Nieuwe Blasius zich bij ons aan en lopen we gezamenlijk naar de 
kapel van het verpleeghuis en van De Wieken. Daar maken we weer een optocht 
en bieden we de grote Palmpasenstok aan. Na aloop staat er iets te drinken klaar 
en dan lopen we gezamenlijk weer terug naar de Oude Blasius.
Zaterdag 26 maart houden we de Paaswake in de Oude Blasius, om 20.30 uur. 
We vieren dan dat het licht van Christus sterker is dan alle donker in ons leven. 
De nieuwe Paaskaars wordt door de diakenen binnengebracht en we ontsteken 
allemaal een klein kaarsje aan de Paaskaars. Het is een viering waarin kinderen 
en jongeren een actieve rol kunnen spelen. Er is dan veel te doen. Lijkt het je leuk 
om mee te doen, dan kun je contact opnemen met ds Ria de Vries (tel 3764461 of 
mail a.t.devries3@gmail.com ) of Mariska v.d. Sluijs (3763967 of mail 
m.boer24@kpnplanet.nl)
Op Paasmorgen zijn jullie natuurlijk ook weer welkom in de kerk en de kinderne-
vendienst om het Paasfeest te vieren. 

DE STILLE WEEK
Met Palmpasen begint de stille of goede week. De viering van Palmzondag heeft 
een dubbel karakter. Het begin is opgewekt. We staan stil bij het verhaal over de 
intocht van Jezus in Jeruzalem, rijdend op een ezeltje, dichtbij de mensen. De ver-
wachtingen waren hoog gespannen. Maar, zo vertelt het evangelie, de stemming 
sloeg om en men probeerde Jezus gevangen te nemen. Het lied van Willem Bar-
nard en Frits Mehrtens voor de palmzondag (lied 556) geeft die dubbelhartigheid 
mooi weer ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem!’ Het is Palm- en Passiezondag.
Het Paasfeest begint op de avond van Witte Donderdag. In de viering van de Drie 
dagen van Pasen zijn lijden, dood en opstanding van Jezus Christus onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. De viering van Witte Donderdag kent vier motieven: uittocht 
en bevrijding, dienstbaarheid, maaltijd en verraad. We vieren de instelling van het 
avondmaal rond de tafel in het koor. Na de viering wordt de tafel afgeruimd en 
worden de kaarsen gedoofd. Er branden geen kaarsen tot de nieuwe Paaskaars in 
de Paaswake wordt binnengebracht en het licht opnieuw wordt ontstoken.

Op de Goede Vrijdag is de dienst heel verstild. We lezen en zingen de Schriften, 
het lijdensevangelie, de gebeden worden gezegd en er is de kruismeditatie in lied 
en met de tekst van ‘het Beklag Gods’. Met die laatste tekst buigen wij ons hoofd 
onder de klacht van God ‘Mijn volk, wat heb Ik jullie aangedaan en waarmee heb 
Ik jullie vermoeid? Antwoord mij! Ik heb jullie immers vrij gemaakt … en wat heb-
ben jullie gedaan?’ In de gebeden op de Goede Vrijdag komt ons hele bestaan als 
gemeente aan de orde, evenals onze verworteling in Israël, en de wereld waarin 
wij leven.

In de Paaswake op zaterdagavond wordt de nieuwe Paaskaars binnen gebracht 
en we ontsteken allemaal ons wakekaarsje aan dit nieuwe licht en we zingen over 
dat licht. We lezen en vertellen verhalen over angst en dood, en over opstaan tot 
nieuw en hoopvol leven. Als teken daarvan gedenken we onze doop. De viering 
eindigt met de lezing van het paasevangelie en een lofzang. Op de Paasmorgen 
vieren we dankbaar en blij de opstanding: God zegt ‘ja’ tegen het leven, tegen het 
mens-zijn van Jezus, en in hem tegen ons allen. Wij mogen telkens weer opstaan 
en leven, het licht en de toekomst tegemoet gaan, in het geloof dat wij niet uit de 
hand en uit de aandacht van God zullen wegvallen. Of, zoals de psalm van de 
paasmorgen, de eerste zondag van Pasen, psalm 139 zegt: ‘Voor U raak ik nooit 
verloren; waar ik mij ook verberg, waar ik ook heen vlucht, Gij zijt er’. 

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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IN MEMORIAM 
Heiltjen Catharina Holterman-Hemersma  
Op 22 februari 2016 overleed Heiltje Holterman-Hemersma, in 
de leeftijd van 75 jaar. Heiltje werd geboren in Delden, in een 
gezin met nog vier broers, aan de Kerkstraat in het centrum 
van Delden.
Bijna haar hele leven heeft ze in het centrum van Delden 
gewoond, met uitzicht op de Oude Blasiuskerk waar haar 
grootvader, lang geleden, koster is geweest. Na haar school-
opleiding ging ze de verpleging in en werkte ze in het zieken-
huis in Hengelo. Heiltje was sportief, deed aan hardlopen, 
maar ze las ook graag teksten van bijv. de Deense dominee 
Kaj Munk en van Albert Schweitzer. In 1962 trouwde ze met 
Henk Holterman. Ze heeft nog een tijdje meegedraaid in het 
bedrijf, in de winkel, maar dat lag haar niet echt. Later ging ze 
graag de natuur in, met de verrekijker naar vogels kijken, met 
de honden door het bos wandelen. Ze was een lieve, zorg-
zame moeder, en ze maakte het graag iedereen naar de zin. 
Heiltje was ook heel gevoelig en allerlei nare, verdrietige ge-
beurtenissen die haar overkwamen kon ze moeilijk verwerken. 
Langzaam trok ze zich steeds meer terug in haar eigen wereld 
en werd, ook voor haar naasten, moeilijk benaderbaar. In de 
afscheidsbijeenkomst in het crematorium lazen we psalm 
121, een pelgrimslied, een lied voor onderweg, waarin aan 
ons mensen onderweg de hulp en nabijheid van de Eeuwige 
wordt toegezegd, Hij waakt over ons gaan en ons komen tot 
in eeuwigheid. Aan de vrede van die God hebben wij Heiltje 
toevertrouwd.

GIFTEN 
Ontvangen een gift van 50,00 en van 20,00 euro. Hartelijk 
dank!

Oecumene
Het jaarthema van de Raad van Kerken is ‘de spiritualiteit 
van Franciscus’. Op 15 februari j.l. hield prof. dr. Paul van 
Geest een mooie lezing in een volle Oude Blasius over m.n. 
de verbondenheid van Franciscus van Assisi met de hui-
dige paus Franciscus en zijn visie op het leven, de kerk en 
de wereld. Museum Catharijneconvent in Utrecht heeft o.l.v. 
Henk van Os, de voormalig directeur van het Rijksmuseum, 
een tentoonstelling gemaakt over Franciscus. Die tentoonstel-
ling ‘Franciscus’ is te zien van 5 maart tot en met 5 juni 2016. 
Accent wordt gelegd op de ontwikkeling van het beeld van 
Franciscus de eeuwen door. 

Met veel plezier kijken we terug op de oecumenische mid-
vastenwandeling op zondag 28 februari in Bentelo, rond het 
thema ‘barmhartigheid’. Met zo’n 50 mensen, katholiek en 
protestant, wandelden we rond Bentelo op een prachtige, 
zonnige middag. We voerden mooie gesprekken met elkaar 
en de middag werd besloten met een sobere maaltijd. Foto’s 
zijn te zien op de website van de Heilige Geest parochie.   

Op vrijdag 4 maart vierden we met christenen over de hele 
wereld de Wereldgebedsdag, in het zijkoor van onze kerk. Ge-
lovigen uit Cuba hadden de liturgie opgesteld. Met woord en 
beeld proefden we iets van het  geloof en leven in Cuba. Het 
geeft een bijzonder gevoel om te weten dat in de hele wereld 
die dag gebeden wordt voor het heil van de wereld. 

AGENDA
Vrijdag 18 maart 20.30 uur Oude Blasius, concert door Ad 
Fundum: Stabat Mater van Karl Jenkins
Zaterdag 19 maart 19.00 uur Nieuwe Blasius, koor Cantu 
zingt liederen uit de musical Jesus Christ Superstar. 

Een mooi en gezegend Paasfeest toegewenst!
ds A.T. de Vries

Beste gemeenteleden,                                                                                               
Elders in dit Kerkennieuws leest u over de voortgang van de 
beleidsplancommissie om te komen tot beleid voor de toe-
komst. Dit betekent dat de stemmen van heel de gemeente 
nodig zijn om keuzes te maken. De protestantse gemeente 
Delden is een gemeente waar uiteenlopende wensen leven. 
Dat is niet uitzonderlijk. In veel protestantse gemeenten is dit 
het geval. Het is de kunst om elkaar in de verschillen te blijven 
zoeken. Het is van belang uw stem te laten horen. Niet alleen 
wordt een beleidsplan gemaakt puur voor het beleid in de 
gemeente. Het is ook de basis waarop straks de proielschets 
voor de nieuw te zoeken predikant wordt gemaakt. 
Als kerkelijke gemeente leven we toe naar Pasen: het feest 
van de Opstanding. Er werd een nieuw begin gemaakt en 
vanuit dit nieuwe begin ontstonden de eerste christelijke 
gemeenten. Het is een groot goed dat wij nog steeds een 
gemeente hebben om bij te horen. Ik las een stukje van Bon-
hoeffer over de gemeente: dat wij geen gedroomde, ideale 
gemeente zijn, dat wij als christenen geen heiligen zijn. Maar 
dat we mensen zijn met fouten, met twijfels, met onvolko-
menheden, met hoekige karakters. En déze mensen vormen 
de gemeente van Christus, door Hem geaccepteerd, door 
Hem vergeven. We mogen dankbaar zijn dat er überhaupt een 
gemeente is om bij te horen. 
Om de weg tot elkaar te blijven zoeken, helpt dat misschien: 
te bedenken dat wijzelf niet volmaakt zijn en dat de ander dat 
ook niet is. Maar dat we elkaar in Christus tegemoet mogen 
treden. Met Pasen werd een nieuw begin gemaakt. Ik hoop 
van harte dat we met heel de gemeente dit nieuwe begin op 
de Paasmorgen kunnen vieren. 

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.

ACTIE KERKBALANS                                                                                                     
Dit jaar is de actie Kerkbalans gehouden onder het motto: 
Mijn Kerk Inspireert.                                               
Het college van kerkrentmeesters telde op 23 februari jl. 
681 toegezegde kerkelijke bijdragen voor 2016; in totaal 
€ 113.400,--. We hopen in de loop van 2016 de begrote € 
120.000,-- te halen. We danken allen voor hun bijdrage aan 
de actie Kerkbalans.                                                        
We ontlenen enig optimisme aan een vergelijking met de 
opbrengst Kerkbalans 2015. In maart stond de teller van 640 
toezeggingen toen op € 102.000,--. Veel lager dan de toen be-
grote € 130.000,--. Achteraf blijkt dat we over héél 2015 714 
bijdragen ontvingen met het totale bedrag van € 115.623,--.                                                                                                                            
De inzamelavond van Kerkbalans 2016 op vrijdag 5 februari 
was bijzonder gezellig. Wij willen alle contactpersonen en de 
vrijwilligers op het Kerkelijk Bureau, voor het vele werk achter 
de schermen, hartelijk bedanken voor hun inzet.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim Weenk

Minder gemeenteleden 
Het aantal gemeenteleden dat een kerkelijke bijdrage toezeg-
de is de afgelopen jaren afgenomen. Deze trend zien we ook 
landelijk in de PKN. Onderstaand overzicht laat zien dat in de 
Protestantse gemeente te Delden het aantal toezeggingen 
voor de kerkelijke bijdrage in de vergelijking 2006 en 2015 
met 135 afgenomen is.
   
 



9

 
 leeftijdsgroep in 2006 in 2015
   
 tot 35   78  58  
 35 t/m 54 240 164  
 55 t/m 74 343 282  
 75 en ouder 191 213  
 totaal   852 717
 

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim Weenk

Vanuit de beleidsplancommissie 
We zijn onder de indruk van het enthousiasme en de pas-
sie waarmee de vrijwilligers in onze gemeente hun werk 
doen. Tijdens de drie thema-avonden werd er geïnteresseerd  
naar elkaar geluisterd en één van de conclusies was dat de 
activiteiten zoveel meer omvatten dan de naam doet ver-
moeden. Met trots mogen we zeggen dat er een solide basis 
van vrijwilligers is die, met en naast de beroepskrachten, de 
gemeente mee in stand houdt en kleur geeft. En wat er ook 
gebeurt: vrijwilligers blijven in de toekomst nodig om een 
levende gemeente te houden. 
“Beleid voor de toekomst”: met dit thema willen we op de 
gemeenteavond op woensdag 13 april om 20.00 uur in de 
Oude Blasius verder aan de slag. We hebben veel informatie/
wensen/suggesties ontvangen. Daarmee proberen we een 
aantal “stippen op de horizon 2020/2025” te benoemen en 
met de gemeente te bespreken. Wat vinden wij als gemeente 
van belang voor de toekomst? Welke rol en plaats willen we 
als gemeente innemen in deze maatschappij? 
Laat uw stem daar horen! U bent hierbij uitgenodigd.

Op basis van de informatie die we tot nu toe hebben ont-
vangen is er èn éénduidigheid (b.v.: we willen samen één 
gemeente zijn) èn diversiteit/pluriformiteit (b.v. de invulling van 
de eredienst). Met deze uitkomsten zijn wij als gemeente niet 
uniek: het stemt overeen met de uitkomsten van de landelijke 
enquête die is gehouden rond “Kerk 2025”: ongeveer de helft 
wil verandering, ook in de kerkdiensten, maar eenduidigheid 
is er daarin niet.
Als commissie vinden wij het van belang om die verschillende 
wensen binnen onze gemeente helder op tafel te leggen en 
niet te doen alsof ze er niet zijn. Als we één gemeente willen 
zijn, die wens is duidelijk naar voren gekomen, dan zullen we 
ruimte moeten maken voor die verschillende wensen. “Ver-
binden in verscheidenheid”. Als commissie hebben wij er alle 
vertrouwen in, dat we als gemeente in staat zijn om met res-
pect voor ieders opvatting tot mooie oplossingen te komen.

Met de hiervoor genoemde “stippen op de horizon” sluiten 
we voor een deel aan bij de visienota van de PKN: “Kerk 
2025, Waar een woord is, is een weg”. (zie: www.pkn.nl Kerk 
2025). De thema’s van de afgelopen drie avonden komen in 
grote lijnen overeen met “de agenda voor de kerk”, zoals dat 
in de nota Kerk 2025 wordt genoemd. Daarin worden thema’s 
beschreven die in veel protestantse gemeenten in Neder-
land spelen en waar wij als Protestantse Gemeente Delden 
geen uitzondering op zijn. En dan gaat het niet alleen om 
een vergrijzende gemeente met minder inanciële inkomsten, 
maar ook om de vraag “welke plaats willen wij als kerkelijke 
gemeente in de samenleving innemen”. 
Voor een samenvatting van de thema-avonden en voor aan-
vullende informatie verwijzen wij u naar de website www.bla-
siusdelden.nl en dan doorklikken op beleidsplancommissie.

Namens de beleidsplancommissie, 
Dick Hogenkamp

Ouderenbezoekgroep Protestantse Gemeente Delden     
Woensdagmorgen 23 maart hebben we weer onze halfjaar-
lijkse bijeenkomst in de Voorhof. Aanvang 9.30 uur. Na het 
huishoudelijke gedeelte zal mevr. M. Mulder uit Delden het 
een en ander vertellen over Groningen.
We hopen op een goede opkomst.

Namens de ouderenbezoekgroep,
Jo ten Broeke

Tel. 0743762239

PAASICOON  
Inleiding
Vorig jaar is met Pasen een icoon uit de Grieks-katholieke 
kerken besproken. Dat was de icoon: “de vrouwen bij het 
lege graf”. Die beeldde de vrouwen uit, die op de paas-
morgen naar het graf gaan en alleen een engel bij het lege 
graf vinden. Die gebeurtenis wordt in verschillende evange-
liën verhaald. In de oosters-orthodoxe kerken wordt op de 
belangrijkste paasicoon een andere gebeurtenis getoond. 
Dat is de icoon: “Nedergedaald ter helle” waarop uitgebeeld 
wordt, dat Christus het dodenrijk overwint. Deze icoon wordt 
meestal: “Anastasis” genoemd, dat is Grieks voor opstan-
ding. De op de icoon afgebeelde gebeurtenis is gebaseerd 
op een apocrief evangelie namelijk het evangelie van Nikode-
mus. Hij wordt drie keer in het Johannesevangelie genoemd, 
de laatste keer bij de begrafenis van Jezus (Joh 19:39). Het 
evangelie is vrij jong, mogelijk vierde eeuw.  Daarin wordt 
verondersteld dat de gestorvenen in het dodenrijk wachten 
op de bevrijding door de Messias. De naam van de icoon had 
dus eigenlijk: “Nedergedaald in het dodenrijk” moeten zijn. In 
de eerste Bijbelvertalingen (Statenbijbels)  is voor het betref-
fende Griekse woord  “hel” in plaats van “dodenrijk” vertaald, 
zie de geloofsbelijdenis, en dat is lang zo gebleven.
Paasicoon 
De afbeelding op de icoon komt in veel variaties voor.  Daar-
van heb ik er één met niet te veel iguren uitgekozen, omdat 
de afbeeldingen in het kerkblad meestal klein zijn.
Centraal staat Christus, na de opstanding geen mens meer, 
maar een goddelijk persoon. Hij is afgedaald naar het do-

A
LG

EM
EEN

N
IE

U
W

S



10

W
is

t 

u d
at

?

denrijk, heeft de satan, die daar de macht had, overwonnen. 
Hij vertrapt de uit hun hengsels gelichte deuren. Onder de 
deuren is het dodenrijk te zien als een donkere ruimte, waarin 
de duivel huist. Deze is daarin afgebeeld als een gebonden 
zwarte iguur. Verder zijn vaak gebroken sloten en sleutels te 
zien als een verwijzing naar de overwinning van de dood. 
Christus verlost zijn voorvaderen, de aartsvaders, uit het graf, 
te beginnen met Adam en Eva. Hij helpt Adam op te staan 
door hem met Zijn rechterhand bij zijn rechterpols te pakken. 
Eva knielt achter hem en bedekt haar handen met haar man-
tel uit eerbied voor haar Verlosser. Rondom Christus staan 
rechtvaardigen, zoals Abel en Mozes en koningen zoals David 
en Salomo. Ook profeten zoals Johannes de Doper en soms 
Jesaja en Jeremia zijn afgebeeld. Dit verwijst naar Mattheus 
27:52, waar bij de kruisiging staat, dat de graven werden 
geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen tot leven 
werden gewekt.  
Op de afgebeelde icoon zijn de verschillende personen 
moeilijk te onderscheiden. Op andere iconen zijn soms meer 
details te zien. Voorbeelden zijn dat de koningen kronen dra-
gen, dat de duivel door engelen gebonden wordt of dat in het 
dodenrijk veel doden afgebeeld worden.
Op de meeste iconen wordt het orthodoxe kruis afgebeeld. 
Op deze icoon wordt het kruis door een  engel gedragen. 
Soms zijn het twee engelen. Soms ook draagt Christus zelf 
het kruis in Zijn linkerhand of wordt het door één van de 
opgestane heiligen gedragen. Verder zijn in rood de letters 
“IC XC” aangebracht. Deze staan voor “JesuS CHristuS” en 
zijn de eerste en de laatste letters van de naam in het Grieks, 
dus in het Latijn de “I” voor J, “C” voor S en de “X” voor CH. 
Bovenaan staat, eveneens in rode letters:  “H ANACTACIC” 
(Anastasis) wat “de opstanding” betekend.
Deze iconen ontstonden vanaf de tiende eeuw in de By-
zantijnse kerken, maar vanaf de vijftiende eeuw komen ze 
veelvuldig voor.  

Dick Schuuring

DUBBELCONCERT RUSSISCH VROUWENKOOR RA-
DUJSJA EN HET OVERIJSSELS BYZANTIJNS MANNEN-
KOOR.  
Muziekliefhebbers kunnen hun hart ophalen op zaterdag 9 
april a.s. om 19.30 uur in de sfeervolle Oude Blasius, Kerk-
plein 3 te Delden. De koren zingen Russisch-orthodoxe 

liederen en Russische volksliederen en beide koren 
hebben zich al bewezen tijdens diverse optredens.                                                                                                  
Radujsja, onder leiding van Adelya Malikov-Rakhimova, 

zingt a capella want volgens de Russisch-orthodoxe tra-
ditie is de menselijke stem het mooiste instrument. Een 
samenwerking van het OBMK met een aantal dames 
heeft 7 jaar geleden geleid tot het oprichten van Radujsja.                                                                                                                
Het OBMK, onder leiding van de heer Marian Stouw-
dam, streeft ernaar om via de tonen van lage bas- en 
hoge tenorregisters toehoorders diep te raken, daar-
bij gebruik makend van dynamiek en expressie. Ook 
dit koor zingt volgens de traditie zonder begeleiding.                                                                                                                             
Kaarten zijn in de voorverkoop voor € 10,-- te bestellen bij de 
leden, via de websites van beide koren en bij de VVV in Del-
den. Jongeren tot 16 jaar gratis. Bij de kerk betaalt u € 12,50.
Van beide koren zijn cd’s te koop in de kerk of via hun websi-
tes. www.radujsja.nl en www.obmk.nl

Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kleding-
actie en steun Cordaid Mensen in Nood!    
Op zaterdag 2 april 
vindt in Delden de 
kledinginzamelings-
actie van Sam’s 
Kledingactie voor 
Mensen in Nood 
plaats. U kunt dan 
uw goede, nog 
draagbare kleding, 
schoeisel en huis-
houdtextiel in gesloten plastic zakken van 10.00 uur tot 12.00 
uur afgeven bij het volgende adres:
Parkeerterrein Station Delden
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar 
een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in 
Bangladesh:
Situatie: Bangladesh heeft het grootste bewoonde deltage-
bied van de wereld: het Patuakhali district. Het land kampt 
met het regen- en cycloonseizoen juli tot en met oktober. 
Dijken begeven het en hele stukken land worden door het 
water weggespoeld. Resultaat: elk jaar verdrinken er meer 
dan 8.000 mensen. En elke ramp weer verliezen mensen 
hun huizen en bezittingen. Wij Nederlanders winnen gelukkig 
sinds 1953 het gevecht met het water. Als geen ander hebben 
we hierin ervaring en expertise opgebouwd. Wij moeten hen, 
als waterbouwers, toch kunnen helpen? 
Help mee met uw oude textiel: Dankzij uw kleding donatie 
aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood samen 
met Caritas Bangladesh de kwetsbare dorpen beschermen. 
Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een pre-
ventieproject opgezet dat de bevolking leert hoe zij zich voor 
kunnen bereiden op rampen, zodat ze die op eigen kracht 
kunnen doorkomen. 
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteun-
de projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of 
bellen naar 073-687 10 60. 

Omstreeks Pasen en Kerstmis, is er altijd een groep dames 
die er voor zorgt dat er in de “Wieken” en het verpleeghuis 
“Elisabeth” een attentie wordt bezorgd voor alle bewoners.

De afzender? De gezamenlijke kerken van Delden.
Hier gaat veel liefde en zorg  aan vooraf.
Voor elke bewoner/bewoonster is er een (vaak eigengemaak-
te) kaart, met een zorgvuldig ingepakte attentie.
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Met Pasen is dit een kleurig zakje 
met chocolade eitjes en met Kerst 
een stolletje of banketstaafje. 

Een paar dagen voor de feestdagen 
komt een groep trouwe dames naar 
de Bijenkorf in de Wieken waar 
eerst kofie/thee met iets lekkers 
wordt gedronken. Zo leer je elkaar 
kennen en waarderen.
In de on even jaren verzorgen de 
dames (en soms een enkele heer) 
van de Zonnebloem voor de voor-
bereidingen: inkopen/ inpakken/
kaarten maken.
In de even jaren een groep, ge-
vormd door dames van de Protes-
tantse Kerk.
Het uitdelen gebeurt altijd, in goede harmonie, door een 
groep dames, hierin een voorbeeld van oecumene.  
Enkelen van de groep hebben in de loop der jaren al heel wat 
zien veranderen in de zorg. Want dit aanbieden van attenties 
gebeurt al meer dan 40 jaar.
 
Wìst u dat?

Namens de gezamenlijke kerken van Delden.
Pop de Groot

LUTHERSE DIENSTEN
In de Lebuïnuskapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te Hengelo, 
aanvang: 10.30 uur.
Zondag 3 april 2016: Domina Louisa Vos
Zondag 1 mei 2016: Domina Louisa Vos
Zondag 5 juni 2016: Domina Andrea Fuhrmann

In de Johannes Kerk, Twekkelerweg 110 te Enschede, aan-
vang: 10.00 uur. 
Zondag 17 april s’middags om 14.00 uur: Domina Andrea 
Fuhrmann. (dit is een afwijkende tijd, omdat Da Fuhrmann 
haar 25 jarig jubileum viert)
Zondag 22 mei 2016: Domina IJda de Mol-Buizert (Heilig 
Avondmaal)
Zondag 19 juni 2016: Domina IJda de Mol-Buizert

Namens de Lutherse Kerk
Mw. P.J. Veerman-de Graav

Gentiaan 15
7621 BE  Borne

Telefoonnummer 074 - 2662998 

‘Café Doodgewoon’, inloopavond in Hengelo    
Palliatieve zorg Op woensdagavond 20 april a.s. organiseert 
het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Twente voor ongenees-
lijk zieken en hun naasten een inloopavond in Hengelo. 
Het thema van deze avond is: ‘Leven met een ongeneeslijke 
ziekte, hoe doe je dat?’  
Als je hoort dat jijzelf of je naaste niet meer beter kan worden, 
dan staat je leven op zijn kop. Wat kun je zoal tegenkomen 
en hoe ga je daarmee om? Wat geeft steun en kan mogelijk 
helpen? Met elkaar gaan we hardop nadenken en op zoek 
naar antwoorden en handvatten. De avond wordt geleid door 
Trudy Willems, werkzaam in de palliatieve zorg. 
Tijdens deze inloopavond staan de ontmoeting en het con-
tact met lotgenoten centraal.
Café Doodgewoon op 20 april 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@carintregge-
land.nl 
Marie-Josée Eenkhoorn, 06 343 58 100 / hengelo-borne@
leendertvriel.nl

PERSBERICHT 
Werk maken van uw inspiratie? 
Inspireert religie u? Kunnen bijbel- en andere geloofsverhalen 
u verwonderen? Bent u geboeid door zingevingsvraagstuk-
ken? Denkt u graag na over gedachten die anderen hieraan 
hebben gewijd? Bent u nieuwsgierig naar wat uzelf en ande-
ren beweegt? Maak werk van uw inspiratie.
Dat kan met het volgen van onze bachelor- en masteroplei-
dingen Theologie en Levensbeschouwing van de Christelijke 
Hogeschool Windesheim.
Leslocaties: Zwolle en Amsterdam.
Wij zijn een opleiding met oog voor persoonlijke (levens-
beschouwelijke) eigenheid van studenten. Wij bieden een 
leeromgeving waarin we van en in verscheidenheid leren. Dat 
is een boeiende leerweg, waarbij studenten in een open en 
respectvol leerklimaat hun eigen professionaliteit ontwikke-
len, door middel van praktijkleren en theoretische verdieping.  
Als opleiding bieden we handvatten om een bijdrage te 
leveren aan de levensbeschouwelijke vorming van anderen in 
verschillende maatschappelijke contexten. 
Met beroepsperspectieven als: kerkelijk werker, leraar gods-
dienst/levensbeschouwing, voorganger in een kerkgenoot-
schap, reli-ondernemer, identiteitsbegeleider, ritueel begelei-
der, pastoraal-agogisch werker binnen een diaconaal project 
of geestelijk verzorger binnen een zorginstelling.
Onze opleidingen zijn erkend door de Protestantse Kerk in 
Nederland, de Unie van Baptisten, Leger des Heils, de Mo-
lukse kerk en OVP (vrijzinnige geloofsgemeenschap).
Meer weten?
Voor meer informatie ook ten aanzien van de Informatie- en 
Meeloopdagen, zie onze website www.windesheim.nl/theolo-
gie of neem contact op, tel. (088) 4 699 699 of e-mail: info@
windesheim.nl. 
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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: 

04-04-2016   16-04-2016  interval 6 weken
16-05-2016   28-05-2016  interval 6 weken
27-06-2016   09-07-2016  interval 9 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

Boekrol 
De Bijbel is geschreven in verschillende delen.
Het oude Testament is niet geschreven in de tijd dat de verhalen zich afspelen. Maar 
dit is door overlevering, het doorvertellen van de verhalen, pas veel later opgeschre-
ven op boekrollen. Het is wel in de tijd voor Jezus geschreven, en in het Hebreeuws.

Het Nieuwe testament is wel in die tijd geschreven, door de evangelisten. Dit waren 
onder andere Mattheus, Marcus, Lukas en Johannes. Maar ook Paulus, die de brie-
ven heeft geschreven aan bijvoorbeeld Galaten of Thessaloniki. 
Om te ervaren wat het is om een boekrol te maken is hier een beschrijving hoe je dit 
zelf kunt doen.
Gebruik een vel papier en leg dit met de lange kanten boven en onder, dus anders 
dan dat je er op zou schrijven. Maak hier een tekening op, bijvoorbeeld een stukje 
tekst met mooi versierde letters, waar we het de vorige keer over gehad hebben.
Daarna ga je het papier “oud” maken door middel van een gebruikt theezakje. Deze 
moet een beetje uitgedroogd zijn anders word je papier te nat. Strijk hiermee over 
het papier zodat het een beetje verkleurd.
Dan kun je de randen van het papier een klein beetje scheuren zodat het oud lijkt.
Zoek buiten 2 stokjes of takjes die zo recht mogelijk zijn en vouw hier de korte 
zijkanten van het papier omheen. Eventueel kun je een randje van het papier vast 
lijmen. Dan kun je het papier om de stokjes rollen en is je boekrol klaar. 
Als afsluiting kun je hier een lintje omheen binden om het mooi af te maken. 
Veel plezier!
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