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47e jaargang nr. 4 zaterdag 16 april 2016

KERKENNIEUWSDELDEN

PINKSTEREN

Het Pinksterverhaal vertelt hoe mensen uit 
alle windstreken bijeen zijn in Jeruzalem om 
het Wekenfeest te vieren, een oogstfeest, 
maar vooral het feest van de gave van de 
Thora, de Tien woorden, die – zoals de Tal-
moed zegt – in 70 talen, voor alle volken van 
de wereld, werden vertaald. Wanneer het 
vuur van de Geest ontvlamt en de leerlingen 
in vuur en vlam worden gezet, en beginnen 
te vertellen, dan verstaan al die verschil-
lende mensen dat. Wat wil dit zijn? wordt 
er gezegd, dit zijn toch allemaal Galileeërs, 
gewone mensen? Die gewone Galileeërs 
spreken niet opeens allerlei vreemde talen, 
het is ook niet opeens één eensgezinde, we-
reldwijde, vredelievende mensheid. Er staat 
nog iets bij over de leerlingen: zij spreken 
over de grote dingen, de grote daden van 
God. En dát bereikt de mensen, waar ze ook 
vandaan komen. Wanneer de Geest van God, 
zijn adem, zijn invloed, mensen inspireert, 
wanneer het verhaal van Jezus, de Levende, 
in mensen wakker wordt en opstaat, dan 
wordt er verteld over de daden van God, 
over licht en leven, toekomst. Wanneer de 
Geest van God mensen raakt en bezielt, dan 
wordt de taal van het verlangen gesproken, 
van de verbeelding, van de liefde, dan vinden 
mensen een nieuw begin. Dan hoor je hoe 
er voor jou ruimte is om te leven, hoe God er 
voor jou is als je in de knel zit, dat er verge-
ving is en genade, bevrijding. Wanneer de 
Geest van God je leven opent, dan hoor je 
over recht doen, barmhartig zijn. Dan hoor 
je dat het mogelijk is, want die ene, grote 
Naam is over jou uitgesproken: Ik ben bij je 
en trek met je mee. Sta op en ga maar.

ds A.T. de Vries
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ZATERDAG 16 APRIL H. VORMSEL
16.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. Cantu
Mgr. Hoogenboom/Pastor C. Saris

ZONDAG 17 APRIL 
4e  ZONDAG  VAN PASEN
ROEPINGENZONDAG
9.00 uur Kleuterkerk
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames-en  herenkoor
Pastor G. Geurts

WOENSDAG 20 APRIL
18.30 uur Eucharistieviering  
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 21 APRIL
19. 00 uur Oecumenisch Avondgebed 

ZONDAG 24 APRIL 
5e ZONDAG VAN PASEN
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor C. van Breemen

WOENSDAG 27 APRIL
18.30 uur Eucharistieviering  
Pastor Z. Nowara

ZONDAG 1 MEI 
6e ZONDAG VAN PASEN
9.30 uur Eucharistieviering met kinder-
woorddienst
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

WOENSDAG 4 MEI 
Geen viering

DONDERDAG 5 MEI HEMELVAART
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor T. Escher

ZATERDAG 7 MEI
18.30 uur Gebedsdienst/Mariaviering
m.m.v. het dameskoor
werkgroep

ZONDAG 8 MEI  
7e ZONDAG VAN PASEN
Moederdag
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het herenkoor
Pater P. Hoogland

WOENSDAG 11 MEI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 12 MEI
19. 00 uur Oecumenisch Avondgebed 

ZONDAG 15 MEI
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
9.30 uur Eucharistieviering 
H. Geestparochie
m.m.v. het dames- en herenkoor uit 
Bentelo, Pastoraal Team

MAANDAG 16 MEI 2e  PINKSTERDAG
9.30 uur Eucharistieviering
Samenzang Pastor Z. Nowara

10.00 uur Oecumenische viering buiten
bij de Oude Blasius
m.m.v. het dames- en herenkoor
Ds R. de Vries en 
Pastor H. van den Bemt 

WOENSDAG 18 MEI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

ZONDAG 22 MEI 
HEILIGE DRIE-EENHEID
1e H. COMMUNIE
9.00 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman/Pastor C. Saris

DONDERDAG 26 MEI
19. 00 uur Oecumenisch Avondgebed 

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

LECTOREN EN LECTRICES
17 apr.  18.30 uur  M. Jansink
24 apr.    9.30 uur A. Strikker
01 mei   9.30 uur H. Spekreyse
05 mei   9.30 uur W.Velthuis
08 mei   9.30 uur       S.  Linderman
15 mei   9.30 uur  R. Wermelink
16 mei    9.30 uur  B. de Kamper

VIERINGEN DOOR DE WEEK
Donderdagavond om 19.00 uur Oecu-
menisch Avondgebed afwisselend in de 
Oude en Nieuwe Blasius.
In de meimaand is er op maandagavond 
om zeven uur Rozenkransgebed

ZONDAG 17 APRIL
Jubilate (“Juicht”)
10.00 uur ds A.T. de Vries
Oppas: Marleen Meijer
Nevendienst: Erica Bakker
Uitgangscollecte: Roosevelthuis

ZONDAG 24 APRIL
Cantate (“Zingt”)
10.00 uur ds A.T. de Vries
m.m.v. de Blasiuscantorij
Oppas: Anneke Kuperus
Nevendienst: Johanna Stronks
Uitgangscollecte: Eredienst en 
Kerkmuziek

19.30 uur vesperviering

DONDERDAG 28 APRIL
19.00 uur oecumenisch avondgebed

ZONDAG 1 MEI
Rogate (“Bidt”)
10.00 uur ds K. Sluiter (Almelo)
Dienst van Schrift en Tafel
Oppas: Cristina Timmerman
Nevendienst: Mariska v.d. Sluijs
Uitgangscollecte:  PKN Missionair werk

DONDERDAG 5 MEI
8.30 uur ds A.T. de Vries

ZONDAG 8 MEI
Exaudi (“Hoor”)
10.00 uur ds A.T. de Vries; viering doop
Oppas: Joke Lammertink
Nevendienst: Mariska v.d. Sluijs
Uitgangscollecte: Projectgroep Del-
dense Kerken

ZONDAG 15 MEI 
Pinksteren – feest van de Geest
10.00 uur ds A.T. de Vries
Oppas: Anje Gnodde
Nevendienst: Erica Bakker
Uitgangscollecte: Zending

MAANDAG 16 MEI
2e Pinksterdag
10.00 uur oecumenische viering bui-
ten; convent; m.m.v. R.K. dames- en 
herenkoor
Oppas: Maaike Sligt

DONDERDAG 19 MEI
19.00 uur oecumenisch avondgebed

ZONDAG 22 MEI
Trinitatis
10.00 uur ds E. v.d. Meulen
Oppas: Petra Tuitert
Nevendienst: Mariska v.d. Sluijs
Uitgangscollecte: kerk
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Na Pasen: verder – tellen  
Het Paasfeest ligt enige weken achter ons. Vanaf Aswoens-
dag tot Pasen: veertig dagen. Na Pasen zijn we niet uit-
geteld, er wordt door geteld -en verder verteld - omdat de 
verhalen uit de Bijbel doorgaan. 
De gemeente: grote en kleine mensen gaan mee op weg, 
geen veertig maar vijftig dagen op weg naar Pinkste-
ren, Pentecoste in het Grieks, de taal van het Tweede- of 
Nieuwe Testament. Pentecoste betekent ook vijftigste. 
Pentecoste of Pinksterfeest wordt gevierd op de vijftigste 
dag na Pasen.
Waarom zoveel aandacht voor getallen, vragen sommigen 
zich af. Getallen hebben hun eigen aandeel in het verhaal, 
ze voegen iets toe. Getallen zijn niet om te tellen maar om 
te ver-tellen. Het is een manier om te onthouden. Tellen 
is ordenen, iets wordt overzichtelijker. Door te tellen krijg 
je inzicht, soms uitzicht op een groter geheel. In de Bijbel 
komt het getal veertig verschillende keren voor, het is een 
periode van inkeer en beproeving, het is ook een woestij-
nervaring. Het getal vijftig kan een combinatie zijn van vijf 
maal tien. 
Tien  gold in de oudheid als de maat van alle getallen, de 
mens heeft tien vingers, tien tenen. In het Eerste en Tweede 
Testament staan vele verhalen met betrekking tot het getal 
tien. Het is een voorkeursgetal voor een afgerond geheel. 
Vermenigvuldigd met vijf maakt het tot een Voldragen tijd: 
Pentecoste, Pinksteren (dat ook een oogstfeest is)!
Johanna Stronks-Harmelink

Zondag 17 april
Woord en gebed 10.15 uur 
Mw. M. Mulder

Vrijdag 22 april
Woord en gebed 15.00 uur
Ds. A.J. Snier

Zondag 24 april
Eucharistieviering 10.15 uur 
Pastor T. Escher

Vrijdag 29 april
Woord en Gebed 15.00 uur

Zondag 1 mei
Woord en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 6 mei
Woord en Gebed 15,00 uur

Zondag 8 mei
Woord en Gebed 10.15 uur
Mw. A. van de Haar

Vrijdag 13 mei
Woord en Gebed 15.00 uur

Zondag 15 mei
Pinksterviering 10.15 uur
Pastor M. v.d. Linde

Vrijdag 20 mei
Woord en Gebed 15.00 uur

Zondag 22 mei
Woord en Gebed 10.15 uur
Mw. M. Mulder

Vrijdag 27 mei
Woord en Gebed 15.00 uur
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CONCERT BIJ KAARSLICHT  

Op zaterdag 30 april a.s. is er weer een Concert bij Kaars-
licht in de Oude Blasius. Het is deze keer een orgelcon-
cert, dat wordt gegeven door Hayo Boerema, de organist 
in de Laurenskerk te Rotterdam. Deze virtuoze organist 
speelt naast enkele orgelwerken ook een improvisatie op 
het inspirerende Naberorgel. 
Ook dit Concert bij Kaarslicht is gratis toegankelijk. Daar-
om is bij de uitgang een collecte. Zoals gewoonlijk begint 
het concert om half acht. U bent van harte welkom.

Foto Hiba Vink
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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 ZIJN OVERLEDEN
Sinie Hek - 11 maart - 77 jaar - De Klokkenkamp - w.v. S. Staijen
Joke Hermsen - 11 maart - 66 jaar - Sleutelbloem 47 - e.v. J. Hartman
Ada Bekkers - 14 maart - 92 jaar - Langestraat 70
Betsie Koning ter Heege - 18 maart - 79 jaar - Vossenbrinkweg 53 - 
w.v. B. Heuker of Hoek
Dick Aarsen - 21 maart - 75 jaar - Werdmüller von Elggstr. 8 - e.v. C. Bults
Ben kemper - 21 maart - 87 jaar - Stadshage 247 - e.v. L. Bilman

HET HEILIG DOOPSEL HEBBEN ONTVANGEN
SAMUEL z.v. Franziska en Rob Steentjes
XAVI z.v. Ilse Pierik en Victor de Jong
TOBIN z.v. Marnieke en Hendrik Haaksema
MITCHELL BOERS, gedoopt tijdens de Paaswake

Kind laten dopen?  
Doopzondag 13 september 2016
Voorbereidingsavonden:
Donderdag 20 augustus 2016 in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.
Donderdag 27 augustus 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.
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KLEUTERKERK                                                                                                                    
In april en mei vieren we Kleuterkerk als gewoonlijk op de 
derde zondag van de maand, d.w.z. op 17 april en op 15 mei 
(Pinksteren). In juni wijken we uit naar de vierde zondag van 
de maand, namelijk op zondag 26 juni. We beginnen altijd om 
9.00 uur. Iedere eerste zondag van de maand is er in de H. 
Blasius Kinderwoorddienst tijdens de eucharistieviering om 
9.30 uur. 

Met vriendelijke groet, 
Margot Hems, namens Kleuterkerk H. Blasius                                                                                                                                

VAN DE LOCATIERAAD 
Jesus Christ Superstar 
Op 19 maart heeft het jongerenkoor Cantu  een eigentijdse 
uitvoering gegeven van ‘Jesus Christ Superstar. Het was 
een geweldig mooie uitvoering. Alle lof aan Cantu en aan 
een ieder die hen heeft geholpen. Veel mensen hebben deze 
uitvoering bijgewoond. Een ieder was  onder de indruk.

Paaswake.  
De televisie-uitzending van de Paaswake in onze H. Blasius-
kerk is goed verlopen.
Alle betrokkenen, zowel de mensen van de KRO als de men-
sen van ‘Delden’ waren dik tevreden en vonden dat de viering 
erg sfeervol was. Alle mensen die zich op welke wijze dan 
ook hebben ingezet voor deze viering wil ik hartelijk bedan-
ken. De uitzending is, op het moment dat ik dit schrijf, 4 april 
2016,  nog terug te zien op  ‘NPO uitzending gemist’ (Neder-
land 2, KRO, 26 maart).
‘De wereld wil zich ten koste van alles opdringen om te wed-
ijveren, om zich te laten gelden. 
Maar door de genade van de gestorven en de verrezen Chris-
tus, zijn de scheuten zichtbaar van een ander mensheid. Daar 
proberen we in dienst van elkaar te leven en niet arrogant te 
zijn, maar beschikbaar en respectvol. Dat de troostende stem 
van de Heer Jezus de gemarginaliseerden mag bereiken, de 
gevangenen, de armen en de migranten, die zo vaak wor-
den afgewezen, misbruikt en weggegooid, de zieken en hen 
die lijden, de kinderen, met name degenen die gebukt gaan 
onder geweld, degenen die vandaag rouwen, dat alle mannen 
en vrouwen van goede wil zijn troostende stem horen: “Vrede 
zij met u (Lucas 24, 36); vrees niet, Ik ben verrezen, Ik zal 
altijd bij jullie zijn!”
Uit de Paasboodschap van paus Franciscus (2015)

KERKBALANS 
Mijn kerk                                                                                                                                  
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de 
een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander 
een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert 
en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar 
u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een 
kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek 
waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke 
momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar 
op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn 
niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke 
momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost 
geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de 
verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire pro-
jecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeu-
ren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.                                                                                                                         
Daarom is er de actie Kerkbalans.                                                                                                                      
Een aantal parochianen heeft nog niet gereageerd op de actie 
Kerkbalans of is niet thuis getroffen. We willen hen dringend 
verzoeken alsnog te reageren en hun brief of bericht van bij-
drage bij de pastorie in de brievenbus te doen en/of gebruik 
te maken van het bankrekeningnummer: 
NL38 RABO 0313 3074 31 ten name van Geloofsgemeen-
schap H. Blasius Delden.  Uw bijdrage blijft hard nodig.

Paasviering senioren                                                                                                                                 
De jaarlijkse Paasviering voor de oudere parochiaan vond dit 
jaar op 30 maart plaats. Na de eucharistieviering was er een 
gezellig samenzijn in de Bijenkorf van de Wieken. Er waren 
veel mensen en het was een mooie middag. Alle vrijwilligers 
bedankt.

Jan Horck.

Hemelvaart: Toen is Hij opgevaren
Toen is Hij opgevaren.
zijn tijd op aarde was voorbij,
zijn drieëndertig korte jaren.
Nu was Hij hoog en vrij.

Ons heeft Hij nog gezegend
en uit het treuren op doen staan
en uitgezonden langs de wegen
die Hij was afgegaan.

En nu gaat het beginnen:
Hij liet aan ons per testament
de wereld om voor Hem te winnen
tot zij de Vader kent.

Wij staan op eigen benen
en straks wanneer zijn heilig vuur
ons heeft veroverd en doorschenen
is het ons eigen uur.
Tot Hij zal wederkomen
is ons zijn aarde toevertrouwd
om te herscheppen naar zijn dromen: 
een stad voor God gebouwd.

Wij zullen met Hem varen,
omhoog, zijn nieuwe hemel in, 
een eeuwigheid van nieuwe jaren.
Dit is maar een begin.

Michel van der Plas (1927-2013)
In: Al de dagen van ons leven (Averbode 2000) 536

Retraitedag “Eindelijk thuis”                                                               
Onder het motto “bedanken, inspireren en thuiskomen” wa-
ren we op  zaterdag 2 april met het complete pastorale team 
en 75 vrijwilligers van de Heilige Geest parochie, de Goede 
Herderparochie en de HH. Jacobus en Johannesparochie bij 
elkaar gekomen voor een retraitedag rond het thema “Einde-
lijk thuis”  in het klooster van de zusters franciscanessen in 
Denekamp. 

We startten met een inleiding verzorgd door verschillende 
leden van het pastorale team aan de hand van het schilderij 
“de terugkeer van de verloren zoon” van Rembrandt. Het 
boek van Henri Nouwen “Eindelijk thuis” was de inspiratie-
bron van deze dag. We hebben ons in navolging van Henri 
Nouwen verdiept in de parabel van de verloren zoon uit het 
evangelie van Lucas. Door het schilderij en de verdieping 
kwamen de personen uit het verhaal tot leven. We zijn bij 
ons zelf te rade gegaan in wie van de personen wij ons het 
meeste herkenden. In hoeverre lijken we op de jongste zoon, 
die van huis is weg gegaan en al het geld van de erfenis 
verbraste? In hoeverre lijken we op de oudste zoon, die zich 
verongelijkt voelt, omdat hij nooit een geitenbokje heeft ont-
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vangen terwijl hij al zoveel jaren trouw bij zijn vader in dienst 
is? Of lijken wij op de Vader, die vol liefde en barmhartigheid 
is naar allebei zijn zonen? Of zijn we als de toeschouwers, 
die in het donkerste van het schilderij staan en toezien wat er 
gebeurt? Wat vertellen deze personen over ons zelf en over 
onze weg naar de liefde van de Vader?  
Wandelend buiten, genietend van de lente en de zon heb-
ben we in stilte de inleiding van de dag laten bezinken. Na de 
lunch hebben we in groepen onze ervaringen uitgewisseld. 
We sloten de dag af met een vesperviering en een borrel. 

Vrijwilligers waren positief en enthousiast over deze re-
traitedag: Nog nooit heb ik me zo verbonden en geïnspi-
reerd gevoeld met zo veel vrijwilligers uit verschillende 
geloofsgemeenschappen en het pastorale team door 
ons samen te verdiepen in ons geloof en de verbinding 
daarvan met ons leven.  Het was bijzonder, inspirerend 
en gezellig om elkaar op deze manier te ontmoeten.                                                                                                                                       
  

Hélène van den Bemt
Pastoraal werker

Hemelvaart 5 mei 2016 - Dauwtrappersviering te Hertme    
Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar op Hemelvaartsdag, 5 mei, 
‘s morgens om half zeven in het openluchttheater van Hertme 
de traditionele Dauwtrappersmis gevierd.
De drie geloofsgemeenschappen van Borne, Hertme en Zen-
deren dragen zorg voor de organisatie hiervan en bij toerbeurt 
verlenen die hun medewerking aan deze sfeervolle Eucha-
ristieviering op dat vroege tijdstip. Dit jaar wordt dat gedaan 
door de geloofsgemeenschap St. Stephanus te Hertme. Het 
parochiekoor van Hertme verzorgt eveneens de zang en on-
dersteunt de samenzang.
Na aloop is er in de kantine bij het openluchttheater gelegen-
heid om onder het genot van een kop kofie of thee nog even 
na of bij te praten.
Iedereen is van harte welkom.
De bezoekers wordt aangeraden om een kussentje mee te 
nemen, omdat de zitplaatsen in het theater op dit vroege 
tijdstip nogal koud optrekken. 

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme.

Aanslagen, angst en hoop.  
Kop-uit-het-zand avond  

Dinsdag 24 mei a.s. vanaf 20.00 uur in het Parochiehuis in 
Delden
Graag nodigen wij u uit om met elkaar en ons in gesprek te 
gaan over het actuele thema: Aanslagen, angst en hoop.
• Hoe kijkt u aan tegen de recente aanslagen?
• Wanneer is ons land aan de beurt? 
• IS, bedreiging of juist kans?
• Vluchtelingen en terroristen, vrienden of vijanden?
• Wat kan Delden hiermee? 

Meer informatie en aanmelden: innovatiefpastoraat@heilige-
geestparochie.nl

Zaterdag 30 april 11.00 – 12.30 uur
Prof. dr. C.D.A. Brinkgreve houdt een lezing met de titel:
‘Over de betekenis van verhalen’. 

Prof. dr. Christien Brinkgreve is hoogleraar sociologie aan 
de Universiteit Utrecht en docente aan de Academia Vitae in 
Deventer. 
Zij publiceerde o.a. Het verlangen naar gezag; De ogen van 
de ander; Licht en schaduw en
De winst van het verschil.

Plaats : Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 Hengelo.
Entree : € 5,-- leden, vrienden anders € 10,- . 

Filosoische-theologische avonden onder leiding van ds. 
J.F. Goud 
In een drietal avonden (20-4, 18-5, 15-6) buigen we ons over 
de tegenstellingen die op de achtergrond staan van veel 
actuele verschijnselen: de spanningen tussen individuele en 
sociale waarden, tussen liefde en rechtvaardigheid, tussen 
spiritualiteit en het religieuze instituut, tussen zelfontplooiing 
en dialoog. 

Datum : 20 april 
Tijd:  20.00 – 21.30 uur
Plaats:  Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo

De volgende avonden zijn woensdag 18 mei en 15 juni
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TERUGBLIK 
We vierden een mooie Paascyclus! Dank aan iedereen die eraan heeft bijgedra-
gen, en dat waren er velen: kindernevendienst, kinderen, musici, cantorij, werk-
groep liturgisch bloemschikken, kosters, kerkenraadsleden, commissie eredienst, 
gemeenteleden die de paasbloemen wegbrachten… Ik hoop dat de viering van 
Pasen nieuwe vreugde, nieuwe moed heeft geschonken.

BIJ DE DIENSTEN 
Na Pasen tellen we 50 dagen en dan is het Pinksteren. De zeven weken tus-
sen Pasen en Pinksteren zijn weken vol vreugde. De kleur in de kerk is dan ook 
wit. De evangelielezingen volgens het oecumenisch leesrooster De eerste Dag 
zijn vooral uit het Lucas- en het Johannesevangelie. De zondagsnamen spreken 
eigenlijk voor zich. Zondag 17 april, de 4e zondag van Pasen, is genoemd naar 
het begin van psalm 66 ‘Jubilate’, dat is ‘Juicht’. De zondag daarop is het zondag 
Cantate naar de psalm waar de dienst mee begint ‘Zingt de Heer een nieuw lied’, 
psalm 98. Zondag 1 mei, een dienst van Schrift en Tafel, heet ‘Rogate’, ‘Bidt’, als 
herinnering aan de biddagen voor de oogst in deze tijd van het jaar, op weg naar 
Pinksteren dat ook een oogstfeest is. Op 5 mei is het Hemelvaartsdag. We houden 
’s morgens een korte viering in het zijkoor. Zondag 8 mei heet ‘Exaudi’ naar psalm 
27 ‘Hoor, Heer, hoe ik luide roep’. Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren 
heet ook wel ‘wezenzondag’, naar Johannes 14:18 waar Jezus zegt ‘Ik zal jul-
lie niet als wezen achterlaten’. Op 15 mei vieren we het Pinksterfeest, op de 50e 
dag na Pasen. Het is het feest van de Geest die ons telkens opnieuw in beweging 
brengt en de wereld instuurt met de goede boodschap. Wanneer het goed weer 
is vieren we op de 2e Pinksterdag de oecumenische dienst buiten. De zondag na 
Pinksteren, 22 mei, is zondag Trinitatis, de zondag van de drie-ene God, een soort 
dankdag voor heel het heil ons geschonken.

IN MEMORIAM
Hendrika Maria (Riek) Kooistra-Kamerbeek 
Op 11 maart 2016 overleed Riek Kooistra, in de leeftijd van 80 jaar (De Wieken, 
Molenstraat). De gezondheid van Riek liet al een tijdlang te wensen over, maar 
haar overlijden kwam toch onverwacht snel. Het leven van Riek werd gekenmerkt 
door zorgen voor anderen en geven. Ze heeft veel werk verzet, in ’t Hoogspel, in 
het verpleeghuis, in de kerk, bij de zondagsschool, als ouderling en als lid van 
het kerkkoor. Ze was niet altijd gemakkelijk en kon soms een beetje tegendraads 
zijn, dan stak ze haar mening niet onder stoelen of banken. Haar gezin was heel 
belangrijk voor Riek. Ze hield van Douwe, haar man, de kinderen en kleinkinderen. 
Ze leefde met allen mee. Ze was een trotse moeder en een oma die graag spelle-
tjes met de kleinkinderen deed en hen graag verwende. In haar zorgen om en voor 
Douwe was ze heel trouw. Toen Douwe er niet meer was, hij overleed in 2004, kon 
ze moeilijk alleen zijn, en verlangde ze naar aandacht van anderen. Van de Water-
torenstraat verhuisde ze naar De Wieken. Tot op het laatst bleef ze genieten van 
kleine dingen, een spelletje, kaarten, gezelschap, een lied, een autoritje. In haar 
geloof zocht Riek naar vertrouwen en bescherming, naar de Heer bij wie je aan 
kunt komen met alles wat bij je hoort. Ze koos psalm 139 uit om in de dankdienst 
voor haar leven te lezen en te zingen. Op 16 maart hebben wij haar toevertrouwd 
aan de vrede van God, die met al onze wegen vertrouwd is.   

DOOP 
In de dienst van 8 mei a.s. zal de doop bediend worden aan Douwe Rengenier 
Mulder, zoon van Nicole en Arjan Mulder, broertje van Job, Jette en Jula (De 
Goorn 15, Delden). Douwe werd geboren op 2 november 2015. We hopen op een 
feestelijke viering! 

HUWELIJKJUBILEUM 
Op 22 april 2016 zijn Greta en Evert Wiessenberg-Jongman (De Ijsvogel 23, Del-
den) 50 jaar getrouwd. We feliciteren hen van harte en wensen hen nog vele goede 
jaren toe, met gezin, familie en vrienden!

BLADEREN IN HET LIEDBOEK 
Wie de Pinksterliederen doorleest (668 t/m 702) wordt getroffen door steeds 
dezelfde beelden waarmee de Geest wordt aangeduid en bezongen: Adem van 
God, die mensen nieuw leven inblaast; Vuur, vlam of vonk van vuur, die nieuw élan 
en nieuwe liefde doet ontbranden; Wind of storm die in beweging brengt, ruimte 
schept of heilige onrust brengt om geweld en kwaad tegen te gaan. Het is een 
geschenk uit de hemel, die Geest, die inspiratie.
De liederen 703 t/m 707 horen bij zondag Trinitatis. Lied 703 is de antifoon bij 
psalm 8, de psalm van Trinitatis. De tekst maakt meteen duidelijk waar het op 
deze zondag om gaat: ‘Alles uit Hem ontstaan, alles door Hem geschapen, alles in 
Hem zijn doel. Hem de eer in eeuwigheid.’
 

ds A.T. de Vries

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 
Pieter haakmeester

“De steppe zal bloeien…”    
Op 24 maart is Piet Haakmeester overleden. Hij is 92 jaar 
geworden. Piet Haakmeester werd geboren in Hengelo. Hij 
begon met werk in de Zoutfabriek en werd later draaier en 
tenslotte tekenaar bij Stork. Na de oorlog ontmoette hij Annie 
Ikkink met wie hij 71 jaar samen was. Samen kregen ze drie 
kinderen: Breinie, Henk en Theo. Piet was een actieve man 
die zich op veel vlakken heeft ingezet: diaken in de Bethle-
hemkerk, bestuurslid van de sportvereniging en bewoners-
commissie, een helpende hand voor wie zijn hulp nodig had. 
Zes jaar geleden verhuisde Piet met zijn vrouw Annie naar de 
Stadshagen in Delden. Tot op hoge leeftijd mocht Piet zich in 
een goede gezondheid verheugen. Drie jaar geleden begon 
zijn fysieke gezondheid minder te worden. De laatste ander-
half jaar verbleef hij op Elisabeth maar zijn thuis was bij zijn 
vrouw Annie en zijn kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen. Hij was een liefdevolle echtgenoot, trotse (schoon)
vader en (over)grootvader die dol was op sport, tuinieren, 
graag (berg)wandelde, ietste en schaatste.
Tijdens het afscheid in het crematorium waren er prachtige 
beelden uit zijn leven, liefdevolle woorden van kinderen en 
kleinkinderen, lichtjes van zijn achterkleinkinderen. We luis-
terden naar het lied “De steppe zal bloeien” dat Piet en Annie 
allebei zo aansprak. Een hoopvol lied waaruit vertrouwen 
spreekt dat de woestijn ooit zal bloeien, dat mensen elkaar 
weer terug zullen zien. Een lied dat troost en zingt over een 
hand die ons wenkt en uitnodigt op te staan, te lachen, te jui-
chen en te leven. We luisterden met de wens en het vertrou-
wen dat Piet Haakmeester woont in Gods Eeuwig Licht.

ds. Annerie Snier
Geestelijk Verzorger Carintreggeland

Beste gemeenteleden, 
In dit Kerkennieuws leest u van de hand van de voorzitter van 
de beleidsplancommissie, Dick Hogenkamp, dat er link toe-
gewerkt wordt naar de gemeenteavond van 13 april. Ik hoop 
velen van u daar te ontmoeten om met elkaar van gedachten 
te wisselen over de ontwikkelingen in de protestantse ge-
meente Delden met het oog op het te vormen beleidsplan. 
De avond beoogt een toetsing te zijn van wat de beleidsplan-
commissie tot nu toe boven tafel heeft gekregen. En vervol-
gens vragen we uw medewerking om de plannen verder uit te 
werken. 
Wat de commissie onder andere heeft ontdekt is dat de vra-
gen en ontwikkelingen die in Delden gaande zijn niet op zich-
zelf staan. Binnen de breedte van de PKN leven vergelijkbare 
vragen: hoe geven we de eredienst op een eigentijdse wijze 
vorm, met tegelijkertijd het besef van in een oude traditie 
staan? Hoe zijn we op de wereld betrokken? Hoe gaan we om 
met het monumentale kerkgebouw? Het zijn vragen die ook 
in andere gemeenten spelen en dat is hopelijk een troostrijke 
gedachte: dat je geen uitzondering bent. 
Daarnaast is niet alleen de PKN bezig met rapporten schrij-
ven, maar ook verschijnen er in de media berichten en 
onderzoeken over de kerk en religiositeit in zijn algemeenheid. 
Daaruit blijkt dat het christendom steeds meer een minder-
heid zal worden en dat de volkskerk zal verdwijnen. Dat heeft 
kanten die jammer zijn (volkskerk betekent dat iedereen erbij 
mag horen), maar het biedt mogelijk ook een uitdaging: het 
komt er nu meer op aan om kleur te bekennen en erover na 
te denken wat de lokale gemeente als speerpunten voor ogen 
heeft en wat ze uit wil stralen. En met dat laatste is de protes-
tantse gemeente Delden momenteel volop bezig.
Natuurlijk hoop ik dat u zich herkent in wat de beleidsplan-
commissie zal presenteren. Dan hebben we ons werk goed 
gedaan. Maar ook als er lacunes zijn (we kunnen natuurlijk 
altijd iets over het hoofd zien) of als we zaken niet goed inter-
preteren, horen we dat graag. 
Daarnaast blijft het voor u de uitdaging om vooral het gesprek 
met elkaar te blijven zoeken, want in de gemeente leven 
meerdere visies en wensen. Hopelijk kunt u dat zien als een 
verrijking, zoals God zelf vol overvloed is en niet onder één 
menselijke noemer te vangen is. Ik hoop van harte dat alles 
wat er in de gemeente leeft aan ideeën niet alleen vruchtbaar 
zal zijn voor uw eigen gemeente of voor uw eigen geloof, 

maar dat het vruchtbaar mag zijn voor de samenleving. Want 
de kerk is niet een doel in zichzelf. Ze is er als ontmoetings-
plek voor elkaar, als inspiratieplek in het geloof, maar ook als 
dienst aan de wereld. 
Wat betreft de vertrouwenscommissie: deze staat momenteel 
op een laag pitje. Ds Annerie Snier en ikzelf beraden ons er-
over hoe we verder gaan. Mocht u één van ons beiden willen 
spreken of zou u graag met iemand anders uit de gemeente 
willen spreken onder onze leiding (b.v. om iets uit te praten, 
om vergeving te vragen, om weer met iemand in contact te 
komen, om weer aan het Avondmaal te kunnen,…… ), dan 
staan wij daar open voor. 
De commissie communicatie heeft naar alle communicatielij-
nen in de gemeente gekeken en heeft een concept voor een 
communicatieplan geschreven. Hier kan ik echter nog niks 
over zeggen, omdat het nog niet besproken is in de commis-
sie zelf en ook nog niet in de kerkenraad. Het is in de maak en 
u leest er in het volgende Kerkennieuws meer over. 
Met al deze stappen wordt een lijn uitgezet naar de toekomst. 
Je kunt er niet meer vanuit gaan dat alles in de gemeente wel 
automatisch blijft voortgaan. Daar is het de tijd niet meer naar. 
Dat heeft ook een mooie kant: het biedt mogelijkheden om 
elkaar te ontmoeten en elkaar ook weer enthousiast te maken 
voor nieuwe en oude zaken. En dat wijst al een beetje op 
Pinksteren: naar de Geest die door de gemeente waait. 

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.

Van de beleidsplancommissie.
Wanneer u dit leest is de gemeente-avond van 13 april al 
achter de rug. Een terugblik/verslag van deze avond zal in het 
volgende Kerkennieuws te lezen zijn, maar is eerder al op de 
website www.blasiusdelden.nl onder beleidsplancommissie 
terug te vinden.
Tijdens de gemeente-avond is ingegaan op landelijke ontwik-
kelingen rond “Kerk zijn” en gerelateerd aan de plaatselijke 
omstandigheden. Veel ontwikkelingen zijn zowel landelijk als 
plaatselijk: ontkerkelijking neemt toe, maar het beroep op kerk 
als maatschappelijke organisatie neemt ook toe. Het wordt 
“gewoon” gevonden dat “de kerk” haar deuren opent bij nati-
onale rampen (b.v. bij ramp MH17, aanslagen in Brussel). Veel 
niet kerkleden maken dan, als vanzelfsprekend, “gebruik” van 
de kerk. Belangrijk is om deze maatschappelijke functie goed 
in beeld te hebben en te houden!
Onderzoekers meldden recent in KRO-NCRV’s Kruispunt dan 
wel dat “God verdwijnt uit Nederland”, maar de redactie Re-
ligie/ilosoie van Trouw becommentarieert dit met de stelling 
“God en geloof zijn helemaal niet voorbij”, waarbij de kijkcij-
fers naar “The Passion” als voorbeeld worden aangehaald. 
Concreet is stil gestaan bij de vraag hoe we de eredienst 
een “andere” invulling kunnen geven. Met elkaar in gesprek 
hoe we de verschillende wensen die er leven tot verbinding 
gebracht kunnen worden. Duidelijk is dat we als gemeentele-
den elkaar “ruimte” moeten bieden om hier verschillend naar 
te kijken en daarvoor wederzijds respect op te brengen. Waar 
de één vraagt om “gedegen theologische tekstuitleg”, liefst 
op basis van oorspronkelijke tekst, ziet een ander graag een 
gospelkoor de dienst “opvrolijken” om daarmee de vreugde 
en blijdschap van het evangelie te illustreren. De wijze van 
invulling eredienst is overigens ook landelijk een “hot-item”. 
Uit de enquête rond de totstandkoming van het PKN-rapport 
“Kerk 2025” blijkt bij de behoefte aan verandering in de 
kerkelijke gemeente 50% (!) van de gewenste verandering de 
eredienst te betreffen.
Eén ding is duidelijk: er zal straks een beleidsplan worden 
vastgesteld door de kerkenraad, maar daarmee is slechts een 
momentopname en een ontwikkelingslijn vastgesteld. Geloof 
en religie en daarmee het gemeentezijn is aan een constante 
verandering onderhevig; zo is het altijd geweest en zo zal het 
blijven!

Namens de beleidsplancommissie,
Dick Hogenkamp
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Uit de kerkenraad.
Per 1 maart heeft mw. B. Geerling haar ambtsperiode als 
wijkouderling beëindigd. De kerkenraad bedankt haar voor 
haar niet alatende inzet in de afgelopen 10 jaar waarin zij zich 
betrokken toonde bij een ieder in haar wijk. Met haar vertrek 
is er een vacature voor ouderling ontstaan. 
Daarnaast zijn er binnen de diaconie nog tweetal vacatu-
res. Mocht u suggesties hebben voor iemand die u hiervoor 
geschikt acht, of u bent zelf bereid een kerkenraadsfunctie 
ter vervullen, neem dan contact op met ondergetekende, bij 
voorkeur per mail (scribapgdelden@ gmail.com) of telefonisch 
tussen 17.00 en 20.00 uur ( 074 3763868).
In de kerkenraadsvergadering van 16 maart jl. is dhr. Ewout 
Bakker als ouderling-kerkrentmeester welkom geheten. Bin-
nen het college van kerkrentmeesters zullen de taken ver-
deeld worden, maar er wordt nog steeds dringend gezocht 
naar een penningmeester. Weet u iemand, wij horen het graag 
van u!
In de kerkenraadsvergadering van 16 maart is teruggekeken 
naar een aantal voorgaande diensten. Zoals u al heeft ge-
merkt is er na uitgebreide afwegingen binnen de kerkenraad, 
mogelijkheid geschapen om af en toe nieuwe elementen in de 
dienst in te voegen en te bekijken hoe dit wordt ervaren, zoals 
een lector bij de lezingen, het gebruik van de beamer, de 
wijze van avondmaal vieren en kortgeleden de medewerking 
van een koor van buitenaf.
Ook wordt door de kerkenraad over de toekomst nagedacht 
voor wat betreft de mogelijkheden en de wensen voor onze 
gemeente. De beleidsplancommissie is druk aan het werk 
om op basis van wat in de gesprekken met de gemeente en 
vrijwilligers naar voren komt, een concept voor een nieuw 
beleidsplan op te stellen. U wordt hierover geregeld geïnfor-
meerd en ook op de website (www.blasiusdelden.nl) kunt u 
hierover informatie vinden. Met het oog op de toekomst heeft 
het college van kerkrentmeesters een meerjarenbegroting 
opgesteld en deze zal in de eerstvolgende kerkenraadsverga-
dering geagendeerd worden. Deze begroting geeft de draag-
kracht aan van de gemeente in de komende 5 jaar, en vormt 
het uitgangspunt voor de omvang van de predikantsplaats die 
na het emeritaat van ds. de Vries beschikbaar komt. De te-
rugloop van inkomsten uit Aktie Kerkbalans zal dit toekomst-
plaatje zeker beïnvloeden. 

De kerkenraad vraagt uw aandacht om in het geval van het 
overlijden van een gemeentelid als familie in ieder geval ook 
contact op te nemen met onze koster, Gerrie Tuitert-Burg-
graaff, tel 074 3767077. Zij coördineert de betrokkenheid van 
anderen bij de uitvaart en is op de hoogte van alles. Zeker 
ook wanneer een gastpredikant de uitvaart leidt is zij de cen-
trale spil. Bij voorbaat onze dank.

Namens de kerkenraad
Marianne Nijman, scriba

Ouderenbezoekgroep Protestantse Gemeente.
Al ruim 40 jaar zijn er ongeveer 30 vrijwilligers die regelmatig 
een bezoek brengen aan ouderen boven de 75 jaar (dit zijn er 
+/- 60).
Als een gemeentelid de leeftijd van 75 jaar bereikt, gaat één 
van onderstaande commissieleden vragen of men bezoek 
van de kerk op prijs stelt. De laatste jaren zijn er geen nieuwe 
aanvragen bij gekomen, omdat men nog geen behoefte heeft 
aan bezoek. In overleg met de diaconie willen wij de leeftijd 
verhogen naar 80 jaar.
Wilt u toch voor uw 80e bezoek ontvangen, of kent u iemand 
die graag bezoek wil, kunt u dat altijd doorgeven aan de do-
minee, ouderlingen, (wijk)contactpersonen of aan iemand van 
de commissie ouderenbezoek.
Die commissie bestaat uit:
Mevr. J. van Gorkum, tel. (074)3761703
Mevr. T. Kelderman,    tel. (074)3841531
Mevr. L. Maatjes,        tel. (074)3761443
Mevr. G. Wassink,       tel. (074)3763709
Mevr. D. Wennekink,   tel. (074)2664153
Mevr. J. ten Broeke,    tel. (074)3762239

Namens de ouderenbezoekgroep,
Jo ten Broeke

Opbrengst collecte 40-dagentijdproject  
Tijdens de afgelopen 40-dagentijd heeft de diaconie de col-
lectes bestemd voor St. Wii die zich inzet voor de wezen, 
weduwen, daklozen en leprozen in Zuid-India. Gedurende de 
6 zondagen is er, inclusief een gift van de Projectgroep Del-
dense Kerken, giften die via de bankrekening zijn ontvangen, 
de collectes uit de Drie Koningen Kapel en van de kinder-

nevendienst en de opbrengst van de verkoop van doeken/
shawls en Indische snacks € 5.500,00 opgehaald.
Dit bedrag werd tijdens de Paasviering in de Oude Blasius 
bekend gemaakt en middels een ‘taart’ overhandigd aan Ada 
en Maarten Bruijnes (de laatste is bestuurslid van de St. Wii). 
Een fantastisch bedrag. Hiermee kan de keuken voor het 
weeshuis in Dharmapuri gerealiseerd worden en hoeft er niet 
meer op open vuur in de buitenlucht gekookt te worden. De 
keuken zal maaltijden gaan verzorgen voor 150 wezen, 150 
leprozen, 200 weduwen en 160 daklozen. Namens St. Wii 
bedanken wij u hartelijk voor uw gulle gaven.

Lezingen over  FRANCISCUS
Nadat we drie prachtige lezingen hebben gehoord dit seizoen 
over “de Spiritualiteit van Franciscus” kunnen we terugzien 
op een goede opkomst en veel interesse over het leven van 
deze heilige. Hij heeft ons toch veel nagelaten wat vandaag 
aan de dag nog heel actueel is. 
Als eerste lezing hadden we dominee Frans Wiersma die over 
het leven van Franciscus vertelde en dit ondersteunde met ’n 
mooie PowerPoint serie.
Daarna sprak Prof. dr. Paul van Geest in ’n lezing en hij 
sprak vooral over de huidige paus Franciscus. Hij lichtte toe 
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waarom de vorige paus was afgetreden en deze paus werd 
gekozen,. Ook waarom deze paus deze naam Franciscus 
aannam terwijl hij toch tot de Jezuïetenorde behoort. Maar 
ook hoe zijn visie is voor de toekomst van de kerk en zijn 
gewone manier van leven tussen mensen. Hij zei ons dat het 
nog boeiende jaren zou worden en deze paus nog veel van 
zich zou laten horen, aldus Paus v. Geest.
Daarna hadden we lezing van de Provinciaal van de Fran-
ciscanenorde Rob Hoogenboom. Hij deed op een integere 
manier vertellen over de leefgewoontes van de franciscanen 
en vertelde over hun wereldkapittel in Assisi vorig jaar met 
een onderhoud bij de paus als hoogtepunt. 
Door al deze lezingen kregen we een beeld wie Francis-
cus was en wat zijn leef visie was en wat hij naliet aan ons 
als mensen. Datgene….hopen we nog na te streven in de 
komende jaren. Zorgen voor onze naasten en wie zijn onze 
naasten? Niet alleen onze buren, maar ook de mensen die nu 
ons land binnenkomen en niets hebben. Die vrijheid  zoeken 
en hulp vragen. Samen proberen te delen wat wij hebben. De 
naastenliefde stond en staat nog steeds hoog in het vaandel 
van Franciscus. Franciscus vraagt ons ook te zorgen voor de 
natuur en de dieren. Wij gaan er voor en hopen het volgende 
seizoen opnieuw een passend onderwerp te brengen met 
goede sprekers en gedachten waar we iets van kunnen leren 
of natreven.
En samen met u in de oecumene op weg te blijven gaan met 
onze kerken van Delden. 
We hopen nog vele jaren elkaar te inspireren en elkaar bij te 
staan. 
 

Ria Mudde,   voorzitter Raad van Kerken

Dodenherdenking – 4 mei 
Op woensdag 4 mei gedenken we de mensen die tijdens de 
oorlog ons zijn ontvallen. Zij streden voor ’n vrij Nederland of 
werden gevangen genomen en lieten het leven.
Vrijheid is het hoogste goed dat we hebben en daar moeten 
we zuinig mee omspringen. Daarom mogen we niet vergeten 
wat  mensen hiervoor hebben gedaan. Een blijvende her-
denking zijn wij hen verschuldigd. Wij leven in vrijheid, maar 
momenteel zijn er zo velen die hun land ontvluchten richting 
de vrijheid. 
Om 18.45 uur is er ’n samenkomst met een passende bezin-
ning in de Oude Blasius, waar enkele gedichten of teksten 
zullen worden voorgedragen door leden van de Raad van 
Kerken. Afgewisseld met passende muziek die gespeeld zal 
worden door Emmy Finkers op de Harp.  
Om 19.15 uur zal de kranslegging plaatsvinden bij het monu-
ment aan het Ressingplein en hierna starten we om 19.30 uur, 
te voet in een stille tocht, naar de openbare begraafplaats aan 
de Langestraat, waar het vervolg van de dodenherdenking 
om 20.00 uur zal plaatsvinden.  

Ria Mudde,   voorzitter Raad van Kerken

Begraven, grafzerken, rouw- of wapenborden (4) 

Wapenborden 
Vorig jaar zijn er drie artikelen over grafzerken verschenen. 
Deze reeks wordt nu afgesloten met twee artikelen over 
rouw- of wapenborden. In het al eerder genoemde manus-
cript van de Hoge Raad van Adel uit ongeveer 1730 komen 

een groot aantal schetsen van wapenborden voor. Deze zijn 
van de periode 1645 tot 1728. Het betreft borden van Twickel 
en van Twentse havezaten rond Delden. Op de borden staan 
de namen van de geslachten, die daarop gewoond hebben 
en van aangetrouwde families. Voorbeelden zijn: Twickelo 
en Raesfelt  (van Huis Twickel) Twickelo (van Huis Hengelo), 
van Bevervoorde (van Weemselo en Oldemeule), Edelsticke 
(van Weldam), Rammelman (van Dubbelinck) en meer. Enkele 
daarvan zullen besproken worden. De meeste borden hebben 
centraal een wapen, dat van de overledene. Borden van vrou-
wen hebben een dubbel wapen  of een verenigd wapen. De 
laatste is een zogenaamd aliantiewapen waarin de wapens 
van de vrouw (rechts) en haar man (links) verenigd zijn. 

Oudste wapenbord van 1645 
Het oudste wapenbord dat het manuscript noemt, is uit 1645. 
Het is een wapenbord met een aliantiewapen van Bever-
voorde en tKenschock. Aan beide zijden zijn acht wapens te 
zien. Het bijzondere is, dat de wapens zijn afgebeeld in de 
vorm van een ruit. Dat is tot 1659 soms gedaan, naast de 
gebruikelijke wapenvorm. Uit het blauwe bijschrift volgt, dat 

op 7 januari 1645 is overleden Anna Judith van tKenschock 
tot Amelsbure, vrouw van Nicolaas van Bevervoorde. 
Of dit juist is kan betwijfeld worden, want ter Kuile noemt 
andere namen (ter Kuile. Geschiedkundige aanteekeningen 
op de havezathen van Twenthe, 1911)
Ter Kuile vermeld bij de havezate Oldemeule (pagina 158) dat 
dit mogelijk Anna Judith von Achensbach is die dan gestor-
ven zou zijn bij de geboorte in 1645 van dochter Judith. Zij 
was de vrouw van Claes Christopher van Bevervoorde toe 
Oldemeule. Er is dan een groot verschil tussen wat in blauw 
op de schets vermeld is en wat te Kuile in zijn boek vermeld.

Wapenborden van de bewoners van kasteel Twickel     
Omdat kasteel Twickel als enige nog overgebleven is van de 
oorspronkelijk aanwezige huizen en havezaten, waarvan de 
bewoners in de kerk van Delden begraven zijn, worden een 
aantal wapenborden van Twickel  besproken. Speciaal de 
schets  nummers 101 is belangrijk vanwege de tot dusver niet 
bekende sterfdatum.
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Wapenbord van Johan II van Raesvelt uit 1648.
Tekst: obijt die XXVIII februarij Ao CB BCXXXXVIII.
Er bevinden zich twee keer acht wapens op het bord
Links: Raesvelt, Twickelo, Wilich, EdelSticke, Hoemod, Ru-
tenborch, Bilant en Middagten.

Rechts: Heiden, Reede, Lintelo, Jaer, Marhusenman, Ruten-
borch, Heeck en Montfort.

Wapenbord van Johan (III) van Raesvelt uit 1663. 
Tekst: Obijt den 26 november anno 1663.
Er bevinden zich twee keer acht wapens op het bord.

Links: Raesvelt, Heiden, Twickelo, Reede, Wilich, Lintelo, 
Edelsticke en Jaer.
Rechts: Monster, Aldenbokum, Ripperda, Bernsauw, Raes-
velt, Till, Hackfort en Eil.
Deze Raesvelt is de oudere broer van Adolf Hendrik (nummer  
115). Deze Johan zou niet goed bij zinnen zijn geweest, an-
ders zou hij Johan III geworden zijn. Hij werd wel op kasteel 
Twickel verzorgd. Tot dusver was zijn sterfdatum niet bekend, 
maar kan nu vermeld worden als 1663..

Wapenbord van Adolf Hendrik van Raesvelt uit 1682. 
Tekst: obijt die 30 junij Anno 1682
Er bevinden zich twee keer acht wapens op het bord, dezelf-
de als op het hiervoor genoemde bord van zijn oudere broer.

Verdere wapenborden
In het laatste artikel zullen de wapenborden van twee 
vrouwen besproken worden.

Dick Schuuring
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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: 

16-05-2016   28-05-2016  interval 6 weken
27-06-2016   09-07-2016  interval 9 weken
29-08-2016   10-09-2016  interval 4 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

In de Oude Blasius hebben we in de 40 
dagen tijd gespaard voor een nieuwe 
keuken, een project van de stichting Wii. 
Deze stichting ondersteunt een echtpaar 
dat onder andere maaltijden voor de al-
lerarmsten in hun stad verzorgt. Wil jij ook 
wel eens weten hoe Indiaas eten smaakt? 
Hier is een recept voor Indiase curry:
Je hebt nodig voor 4-6 personen:
• 1 grote bloemkool
• 3 uien
• 2 teentjes knolook
• 1 blikje tomatenpuree (140 gram)
• 1 eetlepel kerriepoeder
• 250 ml water
• 100 gram geraspte kokos
• 2 eetlepels mangochutney (of een half blik perziken)
• 1 theelepel suiker
• Zout en peper
• Olijfolie

Hoe maak je curry?
Was de bloemkool, en snijd hem in kleine stukjes (roosjes). Snijd ook de uien in 
kleine stukjes. Pers daarna knolook ijn.
Bak de uien in een grote pan met een beetje olijfolie tot de stukjes ui bijna doorzich-
tig lijken. Doe daarna knolook erbij, en roer goed. Voeg dan de tomatenpuree en 
de kerrie toe. Roer weer even link. Schenk het water in de pan, zodat het een saus 
wordt. Roer de kokos, de mangochutney (of de stukjes perzik) en de theelepel suiker 
door de saus heen. En doe er wat zout en peper bij. Doe dan de bloemkoolroosjes 
in de saus. De saus moet ongeveer net zo dik worden als yoghurt. Is de saus te dik, 
doe er dan nog een beetje water bij. Kook de bloemkool in ongeveer 15 minuten 
gaar in de saus. 
Klaar is je Indiase curry!

Bron: Alef, het Bijbelblad voor jou! NBG
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