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47e jaargang nr. 5 zaterdag 28 mei 2016

KERKENNIEUWSDELDEN

MEEGAANDE GROND 

Toen ik in de Liemers, in Duiven woonde en 
werkte, werd de grond daar wel eens ‘mee-
gaande grond’ genoemd. Ieder, die vanuit de 
natte klei z’n huis binnenstapte en achterom 
keek, wist gelijk wat ermee bedoeld werd. 
Je neemt er iets van mee. Begin mei volgden 
de bijzondere dagen van Koningsdag, Do-
denherdenking, Hemelvaart, Bevrijdingsdag 
tot en met Moederdag elkaar snel op. 
Dagen, die uitnodigen tot stil staan bij be-
langrijke zaken in leven en geloof. Dagen 
van herinnering (‘Herinnert u, dat we slaven 
waren, levend te midden van geweld en 
onrecht’). Dagen om het leven nu te vieren 
(Dankbaar om wat nu met elkaar mogen 
beleven aan vrijheid en liefde. Dagen om uit 
te zien naar (De hemel met het gezicht van 
Jezus Christus, vrede, rechtvaardigheid voor 
ieder mens). Tot twee keer toe ontmoette ik 
die dagen grootouders met kleinkinderen, 
die vertelden hoe belangrijk zij het vonden, 
dat hun kleinkinderen deze dagen bewust 
mee maakten en aan hen konden proeven, 
wat het voor oma en opa betekende. Ze 
waren ietwat teleurgesteld dat bij de eigen 
kinderen geloof en kerk op de achtergrond 
geraakten. Ze wilden niet dwingen, maar 
wel blijven laten zien en laten proeven, 
hoe het voor hen een rijke grond van leven 
vormde. “Ze nemen er altijd iets van mee! 
”, zeiden ze en het had hen goed gedaan te 
merken, hoe dit waar was, ook al was het 
anders dan bij hen zelf. De komende periode 
zijn er weinig bijzondere feestdagen, maar 
iedere dag is er wel iets om te herdenken, 
dankbaar voor te zijn of om naar uit te zien. 
Als we daarbij durven uitkomen voor onze 
eigen Grond van Leven, mogen we erop 
vertrouwen, dat het meegaande grond mag 
zijn voor (klein)kinderen en anderen, die we 
ontmoeten, als rijkdom voor het eigen leven.

Pastoraal werker Henk Ogink
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ZATERDAG 28 MEI 
18.30 uur afscheidsviering 
Pastor C. Saris
m.m.v. het dames- en herenkoor/kinder-
koor
Pastoresteam

ZONDAG 29 MEI SACRAMENTSDAG
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. Cantu
Pastor G. Geurts

WOENSDAG 1 JUNI
18.30 uur Eucharistieviering  
Pastor Z. Nowara

ZONDAG 5 JUNI  
10e  ZONDAG DOOR HET JAAR
9.30 uur Eucharistieviering met kinder-
woorddienst
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman
WOENSDAG 8 JUNI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

DONDERDAG 9 JUNI
19. 00 uur Oecumenisch Avondgebed 

ZONDAG 12 JUNI 
11e ZONDAG DOOR HET JAAR
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor T. Escher

WOENSDAG 15 JUNI 
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

ZATERDAG 18 JUNI
18.30 uur Catechetische kinderviering
Pastor C. Roetgerink

ZONDAG 19 JUNI 
12e  ZONDAG DOOR HET JAAR
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor G. Geurts

WOENSDAG 22 JUNI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 23 JUNI
19. 00 uur Oecumenisch Avondgebed 

ZONDAG 26 JUNI 
13e  ZONDAG DOOR HET JAAR
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastor P. Hoogland

WOENSDAG 29 JUNI
geen viering

ZONDAG 3 JULI 
14e  ZONDAG DOOR HET JAAR
9.30 uur Gezinsviering
m.m.v. het kinderkoor
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 7 JULI
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

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

LECTOREN EN LECTRICES
05 juni   9.30 uur G. Dijkman
12 juni   9.30 uur M. Jansink
19 juni   9.30 uur       A. Strikker
26 juni   9.30 uur  A. Strikker

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
In de maanden juli en augustus zijn er 
geen doordeweekse vieringen.

ZONDAG 29 MEI
2e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds A.T. de Vries
Oppas: Maaike Claassen
Nevendienst: Pauline Dougle
Uitgangscollecte: kerk

19.30 uur vesperviering m.m.v. 
de Blasiuscantorij

DONDERDAG 2 JUNI
19.00 uur oecumenisch avondgebed

ZONDAG 5 JUNI
3e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds O. Mulder (Almelo)
Oppas: Florine Scheiberlich
Nevendienst: Ada Bruynes
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat

ZONDAG 12 JUNI
4e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds A.T. de Vries; dienst van 
Schrift en Tafel
Oppas: Marleen Meijer
Nevendienst: Mariska v.d. Sluijs
Uitgangscollecte: Roosevelthuis

DONDERDAG 16 JUNI
19.00 uur oecumenisch avondgebed

ZONDAG 19 JUNI
5e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds A. Snier; dienst met een 
verrassing
Oppas: Anneke Kuperus
Nevendienst: Erica Bakker
Uitgangscollecte: St. Vluchteling

ZONDAG 26 JUNI
6e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds A.T. de Vries
Oppas: Cristina Timmerman
Nevendienst: Ada Bruynes
Uitgangscollecte: kerk

19.30 uur vesperviering

DONDERDAG 30 JUNI
19.00 uur oecumenisch avondgebed

ZONDAG 3 JULI
7e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds E. v.d. Meulen (Erica)
Oppas: Joke Lammertink 
Nevendienst: Rinske Gerritsjans
Uitgangscollecte: PKN Jeugdwerk
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SPELREGELS

Ze zit vóór het raam van haar huiskamer, de blik 
gericht op … ik weet het niet.

Ze geeft me een opgevouwen stukje papier en zegt: ‘lees 
eens, niet 1,  niet 2 keer, maar vaker !.....Ik lees:

PELGRIMSGEBED
Vader God U ken my naam
My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet

U ken my vrese en my hoop
Die pad wat ek so kaalvoet loop
Die pad het U lankal berei
U maak die pad gelyk vir my

Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis

Moeder God U ken my waan
My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg

U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen
Net U weet hoe my toekoms lyk
Ek het niks, U maak my ryk

Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis

Ben ontroerd en kijk haar aan. Zuid-Afrika komt tot leven. 
Het is dáár waar ze het grootste deel van haar leven door-
bracht. Ze heeft tranen in de ogen en vertelt over zoveel dat 
ze moest achterlaten. Na een poosje pak ik haar gevouwen 
handen en neem afscheid.  
(boardinghuis = herberg) 

Marianne van der Linde 
Geestelijk verzorger

Zondag 29 mei
Eucharistieviering 10.15 uur 
Pastor T. Escher

Vrijdag 3 juni
Woord en gebed 15.00 uur

Zondag 5 juni
Woord en Communie 10.15 uur 
Pastor M. v.d. Linde

Vrijdag 10 juni
Woord en Gebed 15.00 uur

Zondag 12 juni
Woord en Gebed 10.15 uur
Ds. A.J. Snier

Vrijdag 17 juni
Woord en Gebed 15.00 uur

Zondag 19 juni
Woord en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 24 juni
Woord en Gebed 15.00 uur

Zondag 26 juni
Woord en Gebed 10.15 uur
Mw. M. Mulder

Vrijdag 1 juli
Woord en Gebed 15.00 uur

Zondag 3 juli
uur Woord en Communie 10.15
Pastor M. v.d. Linde

Vrijdag 8 juli
Woord en Gebed 15.00 uur
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CONCERT BIJ KAARSLICHT  

Het volgende Concert bij Kaarslicht in de Oude Blasius 
te Delden is deze keer niet op de laatste zaterdag van 
de maand, maar twee weken eerder, op 11 juni. Op dit 
concert zingt het koor Multiple Voice uit Utrecht; dirigent 
is Paul de Kok. Zij zingen koormuziek uit de Duitse Ro-
mantiek. Prachtige en sfeervolle muziek van Rheinberger, 
Wolff, Schumann, Brahms en Reger op gedichten uit “Des 
Knaben Wunderhorn” en van de dichters Von Eichendorff,  
Goethe en Rückert.
Al deze fraaie koormuziek wordt afgewisseld met or-
gelwerken van Mendelssohn Bartholdy en Rheinberger, 
gespeeld door Gerrit Hoekstra op het Naber-orgel.
Het Concert bij Kaarslicht is weer gratis toegankelijk. 
Daarom is bij de uitgang een collecte. Zoals gewoonlijk 
begint het concert om half acht. U bent van harte welkom.
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HEILIGE BLASIUS

  Bereikbaarheid pastorale team 
Heilige Geest parochie:

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

Bankrelaties:
Lokatieraad Rabobank

NL24RABO0313302057
Postrekening Lokatieraad

NL08INGB0000967063
Kerkbalans Rabobank:    

NL38RABO0313307431

VERLIEZEN-VERWERKEN

Yns Vreeling, tel. 3762212

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

delden@heiligegeestparochie.nl

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

contact@pastoraalteam.nl 

WEBSITE
www.heiligegeestparochie.nl/delden

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

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

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

IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN  
Jan Ros -7 april - 60 jaar - Peperkampweg 50
Benny Slaghekke - 8 april - 81 jaar- ‘t Ickert 13 - e.v. L. Wolters
Gretha Geerts - 22 april - 89 jaar - Hengelo -w.v. J. Mos
Dinie Bilman  - 23 april - 98 jaar - Molenstraat 1 - w.v. W. Simis  en B. Kemper
Tony Rikhof - 28 april - 77 jaar - Stationsweg 28 - e.v. J. Paus
Diny Struik - 4 mei - 91 jaar - Langestraat 70/26 - w.v. B. Krooshoop
Martha Wilmink - 5 mei - 80 jaar - Sluisstraat 52

HET HEILIG DOOPSEL HEBBEN ONTVANGEN
ESMEE, TYGO en LISA  z.en ds.v. Carin van Kuik en Ralph Konniger 

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.

Vakantie. 
Het parochiesecretariaat is in de maanden juni, juli en augustus geopend op vrijdag-
morgen van 9.00-12.00 uur
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VAN DE LOCATIERAAD/PASTORAATGROEP
14 april: ‘Avond voor de geloofsgemeenschap’ 
Deze avond vond plaats in het parochiehuis. Nadat Gerdie 
Semmekrot, voorzitter pastoraatgroep en tevens voorzitter 
van deze avond, iedereen welkom heette, opende pastor 
Ogink de bijeenkomst met een overweging.
Vervolgens gaf Gerda Sander, penningmeester locatieraad, 
informatie en uitleg over onze inanciën. ‘U begrijpt dat we 
naast de wekelijkse collecten uw kerkbijdragen absoluut 
niet kunnen missen. Dit is cruciaal voor het in stand houden 
van de geloofsgemeenschap; hier moeten we ons goed van 
bewust zijn. Het is geen vanzelfsprekendheid en door positief 
te blijven en als ieder zijn/haar steentje bijdraagt, inancieel 
en de bijdrage als vrijwilliger, dan kunnen wij een krachtige en 
levendige geloofsgemeenschap blijven. Wij zijn als bestuur 
van de geloofsgemeenschap u dan ook zeer erkentelijk voor 
de toegezegde en ontvangen kerkbijdragen, voor de op-
brengsten van de collecten door het hele jaar, maar ook voor 
al uw bijdragen als vrijwilliger in het laten functioneren van de 
geloofsgemeenschap.’ Tonnie Terhalle (bouwzaken locatie-
raad)  vertelde wat er allemaal gedaan moet worden om ons 
kerkgebouw, pastorie en kerkhof in goede staat te houden. 
Veel vrijwilligers helpen Tonnie hierbij; nieuwe mensen zijn 
altijd welkom. U kunt zich opgeven bij Tonnie (Tel: 074-
2431932, email:tonnieterhalle@hotmail.com).
Gerdie Semmekrot informeerde ons over de organisatiestruc-
tuur van de parochie, ‘communie aan huis’, en de ‘auto-
dienst’.
Jan Horck (voorzitter locatieraad) hield een toespraak met de 
titel ‘Bakens voor de toekomst’.
Hieronder twee gedeelten uit de toespraak.
‘We zijn leerlingen van Jezus. Hij heeft ons geroepen en
we hebben geantwoord. Sinds onze doop zijn we naar
Hem genoemd: christenen. Met Hem zijn we verbonden
“als ranken aan de wijnstok” (Joh 15,1-8). Bij alles wat we
als Kerk meemaken en bij al het  zoeken naar vernieuwing en
herbronning, is dat de hoogste prioriteit: onze relatie en
onze verbondenheid met Christus. We moeten het geduld
opbrengen om naar Hem te luisteren, naar zijn Woord, naar
zijn evangelie. Wie echt luistert, weet dat het nieuw klinkt,
ook voor ons. En dat het waar is wat Hij zegt: “Ik ben de weg,
de waarheid en het leven” (Joh 14,6).’

‘Wellicht moeten wij als kerk precies in onze tijd, de grenzen 
van ons kunnen ook op deze wijze leren aanvaarden, om ten-
slotte alles wat wij naar beste vermogen in het vervullen van 
onze taken in staat zijn te doen, aan God en zijn beloften toe 
te vertrouwen, in de overtuiging dat de pot met meel niet leeg 
raakt en de kruik met olie niet op.’

Eucharistisch centrum 
Pastor Henk Ogink: “ ‘Delden’ als eucharistisch centrum een 
plek met open deuren moet zijn waar iedereen welkom is 
en we met alle mensen uit de Heilige Geest parochie samen 
kunnen vieren; een bron van inspiratie; een huis van en voor 
alle mensen.”
Geloofsgemeenschap H. Blasius Delden 
Pastor Henk Ogink: “wanneer mensen naar elkaar omkijken 
kun je groeien als geloofsgemeenschap.”
Innovatief pastoraat 
Jose Cornel (voorzitter innovatief pastoraat) vertelde waar 
ze mee bezig zijn: ilmavond, kunstrondleiding kerk, ‘kop- uit 
–het- zand avond’. Nieuwe ideeën zijn van harte welkom 
(info@cornelcommunicatie.nl).
De aanwezige mensen deden actief mee en kwamen met 
ideeën waarmee we onze geloofsgemeenschap sterker kun-
nen maken.

Sacrament van het Vormsel  
Op 16 april mochten 32 kinderen het Sacrament van het 
Vormsel ontvangen.
‘Als een trainer een voetbalspeler het veld opstuurt, legt 
hij hem de hand op zijn schouder en geeft hem de laatste 
aanwijzingen. Zo kun je het Vormsel ook zien. Ons wordt de 
hand opgelegd. We betreden het veld van het leven. Door de 
Heilige Geest weten we wat we te doen hebben. Hij heeft ons 
gemotiveerd tot in onze vingertoppen. Zijn opdracht klinkt in 
onze oren.’ (YOUCAT, 203) 

Pinksteren 
Op Eerste Pinksterdag vond de jaarlijkse Parochieviering Hei-
lige Geest parochie plaats. Het Dames- en Herenkoor van de 
geloofsgemeenschap van de Onze Lieve Vrouwe van Altijd-
durende Bijstand uit Bentelo zong tijdens deze eucharistie. 
Het was een mooie en goede viering. Ik wil iedereen die hier 
aan heeft meegewerkt hartelijk bedanken, en met name het 
koor uit Bentelo! 

‘Hij had het over vuur
als Hij Zijn kerk bedoelde.
Een vuur waaromheen
verkleumde mensen 
kunnen samenkomen
om zich te warmen,
om elkaars gezicht te zien,
om niet alleen te zijn
in de nacht.’

Oecumenische viering op Tweede Pinksterdag 
De viering vond plaats in de tuin bij de Oude Blasiuskerk in 
Delden. Ons dames- en herenkoor zong tijdens deze viering. 
Het was een inspirerende en mooie viering.
‘Als een windvlaag die ons uittilt
boven ons beperkt bestaan.
Wijst de Geest van God ons wegen,
die wij samen kunnen gaan.’
Greet Bookerhof-van der Waal

Afscheid Christianne Saris
Na bijna 12 jaar gewerkt te hebben in de Heilige Geest Paro-
chie en de laatste drie jaar tevens in de parochies De Goede 
Herder en de HH. Jacobus en Johannes, heeft Christianne 
Saris, pastoraal werker,  per 1 juni a.s. een benoeming aan-
vaard van Z.E. kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, in 
de H. Pancratiusparochie (Tubbergen en omgeving).   
Op zaterdagavond 28 mei 2016  willen we Christianne 
bedanken voor haar jarenlange inzet in de parochie en haar 
uitzwaaien. Om 18.30 uur is er een gebedsviering in de H. 
Blasiuskerk, Langestraat 78 in Delden.
In deze viering zal het pastoraal team gezamenlijk voorgaan.
Na de viering is er een informeel samenzijn zijn in het Paro-
chiehuis tegenover de kerk. Daar is gelegenheid om persoon-
lijk afscheid te nemen van Christianne. 

Wij nodigen u van harte uit om bij de viering en de receptie 
aanwezig te zijn. 

Besturen en pastoraal team
Heilige Geest Parochie

Parochie de Goede Herder
Heilige Jacobus en Johannesparochie

Mensen met een Missie : GELOVEN IN DE ANDER…..      

Wie je ook bent, wat je ook doet, waar je ook vandaan komt, 
en hoe anders jij ook bent…… 
Herinnert u zich nog dat  vroeger met Pinksteren de missio-
narissen uitgezonden werden ?
Mannen met baarden, op sandalen, werden feestelijk uit-
gezwaaid als ze naar de missie vertrokken. Nu zijn er nog 
steeds honderden missionarissen en missionair werksters 
die op verzoek van kerkelijke organisaties wereldwijd hun 
deskundigheid  inzetten. Voor twee vrouwen vraag ik uw 
aandacht: Anneke Kok, 63 jaar, werkt al 25 jaar in Chili voor 
Domodungo (Stem van de vrouwen). Zij laat in de groep een 
vrouw een steen uit een rugzak pakken en vraagt haar die 
steen weg te gooien en wat ze daarbij denkt en voelt. Zo 
maakt ze onderdrukking en huiselijk geweld bespreekbaar. 
Via Bijbelverhalen gaan ze met elkaar in gesprek. In Bolivia 
werkt de 34-jarige Martine Buijs voor Levántate mujer (Vrouw, 
sta op)  Zij schrijft: “Zeven op de tien vrouwen hier zijn slacht-
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offer van huiselijk of seksueel geweld. Onze organisatie vangt 
deze slachtoffers op en we helpen de vrouwen zichzelf weer 
te respecteren” De M.O.V. groep wil steun verlenen. De Pink-
stercollecte op 15 mei heeft in de kerk € 625,08 opgebracht 
en  in de Driekoningenkapel € 100,- Nog steeds staat het 
rekeningnummer open: NL46RABO0313363838 t.n.v. Actie 
Wereldnood. O.v.v. Week Ned. Missionaris.

Namens de M.O.V. groep: asante sana, hartelijk dank,
Wim Petersen

Gebed voor de vrouwen in Latijns-Amerika 
God, U hebt uw belofte gegeven
om het lot van uw dochters die niets te eten hebben
ten goede te keren.
U hebt ons ook een wereld beloofd, 
waarin we kunnen liefhebben
zonder angst voor de nacht 
of voor wat de morgen ons zal brengen.  

Wij vragen u, 
neem de vrouwen van Latijns-Amerika ter harte
die iedere middag naar droog brood verlangen
en iedere avond hun beker gevuld zien
met zweet en woede.
Herinner u, God, de vrouwen van Latijns-Amerika
die van Vuurland tot Mexico strijd hebben geleverd
om te zoeken naar wat u beloofd hebt:
een land, waarin melk en honing vloeien.

MARIAKAPELLENDAG 2016
Op de laatste zondag in mei ( 29 mei:) wordt 
voor de negende keer onze jaarlijkse  Mariaka-
pellendag gehouden. Alle kapellen in de regio 
zijn die dag open.  
Enkele kapellen hebben speciale activiteiten 
georganiseerd. 

De kapellen die dit jaar meedoen 
zijn: 
13.30 uur Mariakapel de Maria 
Clouse te Noord-Deurningen aan 
de 
Johanninksweg. No:9    Pastoor 
Jacobs zal hier een overweging 
houden en het themakoor en 
St. Jozefkoor zorgen voor de  
muzikale begeleiding. Na aloop 
is er kofie.            

Om 14.45 uur Mariagrot  te Ros-
sum, op het kerkplein tegenover 
de St.Plechelmuskerk.. No:27
De Hr.Booijink zal hier een lezing 
houden over de geschiedenis van 

de Maria  kapellen van Noordoost 
Twente. Het koor van Rossum 
zorgt voor de muzikale omlijsting

Om 16.30 uur: Mariakapel aan de 
Kipboomweg in Agelo.    No:109. 
Met medewerking van de Pink-

sterbruidjes uit Agelo en 
met medewerking van 
het gelegenheidskoor.

Eindviering om 18.00 uur in de Maria Kapel van Tilligte.  No: 7
We gaan te voet vanaf de St.Judas kerk in Tilligte naar de 
Mariakapel aan de Westenveldweg. Pastor Kerkhof Jonkman 

zal hierin voorgaan en het Dames en Heren koor zorgen voor 
de muzikale omlijsting.
Na de viering is er kofie.

De cijfers geven het num-
mer aan van de kapel, 
zoals die is genoemd in 
het boek: “Landkruisen 
en kapellen”
Het nieuwe Maria kapel-
len boek is deze dag te 
koop bij alle 4 kapellen!!

Beste mensen met een diaconaal hart,                                               
Het is mogelijk om te stemmen voor de 
Ariënsprijs voor Diaconie 2016. Ga naar de 
website van de Diocesane Kerkelijke Caritas 
Instelling, http://www.dkci-utrecht.nl/
Op het Home pagina staat hoe het stem-
men werkt en van alle projecten is een 
afbeelding met beschrijving opgenomen.
Voor wie een Facebook pagina heeft, het is 
mogelijk om het stembericht te delen op uw 
eigen Facebook of LinkedIn pagina. Hoe dat werkt staat in de 
bijlage.
U ziet daar de icoontjes van de diverse sociale media, daar 
klikt u op en vervolgens op delen en het staat op uw eigen 
tijdlijn.
 
Succes, Bernanda
 

Mw. L.A.M. van den Hengel MA, B education, B business 
economics

Diocesaan diaconaal werker
E-mail: vandenHengel@aartsbisdom.nl

Telefoon: 06-51289581
www.dkci-utrecht.nl

MARIABRUIDJES VOOR KEVELAER

Zaterdag 27 augustus 2016 vertrekken we weer met een bus 
vol bruidjes naar Kevelaer, om daar mee te doen aan de jaar-
lijkse Twentse Processie. Ieder jaar opnieuw doen er namens 
alle deelnemende parochies kinderen mee, en we hopen dat 
dat ook dit jaar weer zo zal zijn.

De kinderen gaan gezamenlijk met de bus en leren elkaar 
dan, via alle liedjes en spelletjes die we doen, onderweg ver-
rassend goed kennen. Dat zorgt ervoor dat we in Kevelaer de 
hele dag echt een groep zijn en heel gezellig samen optrek-
ken. 

In Kevelaer lopen de bruidjes mee met de intocht, zingen en-
kele Marialiedjes tijdens de Eucharistieviering en is er ’s mid-
dags een korte viering speciaal voor hen. Tussendoor is er 
voldoende tijd om een souveniertje te kopen, gaan we samen 
een patatje eten en we hebben  ook een overblijfruimte waar 
we met eventueel slecht weer spelletjes kunnen doen.

Elk jaar opnieuw is het een ontzettend leuke en waardevolle 
dag. We hopen dat er ook dit jaar weer veel kinderen met ons 
meegaan. Uiteraard zijn ook jongens van harte welkom. Zij 
kunnen als misdienaar meedoen, maar ook gewoon aanslui-
ten bij de bruidjes. De leeftijd ligt tussen 6-12 jaar. 

We verwachten van de bruidjes dat ze in het wit gaan. Dit kan 
een jurkje zijn, maar een witte broek met een tuniekje/blouse 
kan ook. We hebben een aantal witte jurkjes in eigen bezit, 
dus lenen is ook en mogelijkheid.

De kosten bedragen; €5,- ( patat, snack, drinken) daarnaast 
mogen ze max. €5,-  zakgeld  meenemen voor een souvenir-
tje.

Opgave kan tot 15 juli 2016 via onderstaande mailadressen, 
tevens voor vragen.
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Parochie H.Geest: Nathalie Mensink – ajf.mensink@gmail.
com
Parochie De Goede Herder – liedeketenvregelaar@gmail.com
Parochie HH.Jacobus en Johannes – fam.verdonschot2@
home.nl

Foto: Wouter Borre

FINANCIËN KERKENNIEUWS       
                                                                                                 
Ons “Kerkennieuws” is een uniek blad in de wereld van                                                                             
de kerkennieuwsbladen in Nederland!                                                                                     
Het bestaat het al meer dan 40 jaar als een gezamenlijke                                                                            
uitgave van de kerken in Delden, een feit waar wij allen best                                                                      
trots op mogen zijn. Dat kan dankzij de vele medewerkers                                                                           
en de kinderen van de basisscholen, die het Kerkennieuws                                                                           
bij u in de bus doen.
Alleen met uw steun kan dit unieke blad blijven bestaan.
Om u een inzicht te geven in de kosten van Kerkennieuws
een paar gegevens:
• Kerkennieuws verschijnt 10 keer per jaar met een
  oplage van bijna 4000 exemplaren per keer.
• In Delden wordt het huis aan huis bezorgd.
• De jaarlijkse kosten zijn ongeveer € 12.000, waarvan  
  € 10.000 als drukkosten, € 1.500 aan portokosten
  voor de verzending van 400 exemplaren per keer buiten
  Delden en € 500 aan diversen, waaronder een klein
  presentje voor de schoolkinderen.
• De beide kerken dragen jaarlijks ongeveer € 7.500 bij
  en de rest van € 4.500 komt binnen via de vrijwillige
  giften van U!

U kunt uw inanciële bijdrage storten op rekening
NL16RABO0313364281 Rabobank Delden o.v.v.
Gemeenschappelijk Kerkblad Delden.
Dit kunt u doen met behulp van bijgaande acceptgiro kaart, 
maar u mag het natuurlijk ook per internet doen.
Met uw steun zal het blad blijven bestaan!
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Namens alle medewerkers van Kerkennieuws,
E. Wiessenberg.
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BIJ DE DIENSTEN
We tellen de zondagen weer vanaf Pinksteren, het feest van de Geest die men-
sen inschakelt en inspireert. Het is goed om die gedachte aan Pinksteren en die 
zending door de Geest elke week mee te nemen. Er zijn roosters die de zondagen 
tellen ‘door het jaar’ of ‘van de zomer’, maar dat is een beetje saai en nietszeg-
gend. Dat met Pinksteren de goede boodschap in onze handen is gelegd, dat de 
Geest van God ons in beweging wil brengen, daar mag elke zondag en elke week 
even aan gedacht worden.
Voor de komende zondagen 29 mei t/m 10 juli wordt een alternatieve reeks lezin-
gen uit het Bijbelboek Numeri aangeboden. ‘Kind op zondag’, het werkblad voor 
de kindernevendienst volgt de verhalen uit Numeri. We sluiten daar zoveel moge-
lijk bij aan. In Numeri gaat het over het volk van God dat door de woestijn heen 
op weg is naar het beloofde land. Het is een overgangstijd waarin een heleboel 
gebeurt en van alles in beweging is, er zijn spanningen bij het volk en er liggen 
nieuwe uitdagingen. Eigenlijk een heel herkenbare situatie voor ons. Welke verha-
len precies aan bod zullen komen is niet helemaal duidelijk, omdat er nogal wat 
verschillende diensten zijn de komende tijd.
Op zondag 29 mei zullen we wellicht ook enige aandacht besteden aan de schil-
deringen die de kinderen hebben gemaakt en die in de torenruimte te zien zijn. ’s 
Avonds is er een vesperviering waaraan de cantorij meewerkt, met vooral Engelse 
muziek.
Op 5 juni is er een gastpredikant, ds O. Mulder uit Almelo.
Zondag 12 juni, de 4e zondag na Pinksteren, is er een dienst van Schrift en Tafel, 
en worden we aan de maaltijd van de Heer genodigd.
Zondag 19 juni, de 5e zondag na Pinksteren, gaat ds Snier voor. Het is een dienst 
met een verrassing, mede voorbereid door jongeren.
Op zondag 26 juni staan er (nog) geen bijzonderheden op het programma. ’s 
Avonds is er weer een vesperviering.
Op zondag 3 juli gaat ds E. v.d. Meulen voor. In die dienst neemt Meike Huitink 
afscheid van de kindernevendienst.  

DOOP 
In de dienst van 8 mei 2016 werd de doop bediend aan Douwe Rengenier Mulder, 
zoon van Nicole en Arjan Mulder-Van den Berg, De Goorn 15, Delden.

AFSCHEID PASTOR CHR. SARIS 
Op 28 mei 2016 neemt Christianne Saris, pastoraal werker, afscheid van de 
Heilige Geest Parochie waar ze bijna 12 jaar heeft gewerkt. En dat betekent ook 
dat we afscheid van haar moeten nemen bij de oecumenische activiteiten. Jam-
mer, want Christianne droeg de oecumene een warm hart toe en deed enthousiast 
mee. We zullen haar missen bij oecumenische vieringen, bij het oecumenisch 
avondgebed, de midvasten- en adventswandelingen, diakonale activiteiten en bij 
allerlei overlegsituaties. Christianne, bedankt voor je medewerking en samenwer-
king, en alle goeds en Gods zegen toegewenst in je nieuwe werkkring in Tubber-
gen e.o.!

COMMISSIE EREDIENST
De commissie eredienst vergadert plenair op woensdag 8 juni a.s., om 20.00 uur 
in de Voorhof. We zullen nieuwe afspraken maken en wellicht ook naar de toe-
komst kijken.

ds A.T. de Vries
ACTIE KERKBALANS 2016
Onder het motto “Mijn Kerk Inspireert” is dit jaar de actie Kerkbalans gehouden. 
Over 2016 zijn inmiddels 700 kerkelijke bijdragen toegezegd. Daarmee stond de 
teller eind april op € 117.610.  Ter vergelijking: eind  2015 waren er 714 toezeggin-
gen, samen goed voor € 115.623.
Het College van Kerkrentmeesters heeft voor 2016 € 120.000 op de begroting 
staan. Het ziet er naar uit dat we dat bedrag gaan halen. Daarvoor onze hartelijke 
dank!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim Weenk

ZOMERVAKANTIE KINDERNEVENDIENST 
Dag mensen,
Tijdens de zomervakantie zal er geen reguliere Kindernevendienst gehouden wor-
den. Maar er is wel elke zondag morgen de mogelijkheid om voor de basisschool 
kinderen naar de Kindernevendienst ruimte te gaan. Er zal elke week iemand 
aanwezig zijn om leuke dingen te doen met de kinderen die er zijn.
Nu hebben we de afgelopen zomer periode veel hulp en ondersteuning gehad van 
de dames Paulien Vehof, Jannie Brandenbarg, Anneke Kuperus, Margriet Meijer 
en Johanna Stronks. 
Wij hopen natuurlijk van harte dat ze de komende zomer periode ons weer zo wil-
len helpen, maar mocht u als ouder, of zelfs opa of oma, denken dat lijkt me ook 
leuk? Meldt u gerust aan.

Erica Bakker
erica@bakkerthuis

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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Van de beleidsplancommissie. 
Terugblik op gemeenteavond van 13 april 2016.
Doel van deze avond was om met de gemeente nog een keer 
in gesprek te gaan over de toekomst van onze gemeente 
en de door de beleidsplancommissie getrokken conclusies, 
gebaseerd op de vorige avonden. 
De conclusie van de commissie is dat de Protestantse Ge-
meente Delden een “open en uitnodigende gemeente” wil 
zijn, waarbinnen we “elkaar ruimte willen bieden” om onze 
geloofsbeleving vorm en inhoud te geven. Deze conclusie is 
door de aanwezigen van harte onderschreven. 
In de gesprekken na de inleiding en kofiepauze, kwam na-
drukkelijk naar voren dat de diversiteit die gevraagd wordt, 
in de verschillende activiteiten wel nadrukkelijker naar voren 
mag komen. Openstaan voor meer vormen van geloofsbele-
ving, maar ook meer openstaan en aandacht voor wat er in de 
wereld om ons heen gebeurt.

Rond de eerder geformuleerde 3 thema’s die volgens de 
commissie de basis van het “kerk zijn” vormen, te weten: 
‘geloofsgesprek, omzien naar elkaar en kerk in de wereld’, zijn 
in kleine groepen mogelijkheden besproken hoe het “open 
en uitnodigende” en “elkaar ruimte bieden” meer concreet 
inhoud kan krijgen. Hierbij was sprake van boeiende en 
constructieve interactie van de deelnemers. De uitkomsten 
gebruikt de commissie voor het concept beleidsplan. 

Opnieuw werd voor de commissie duidelijk dat er enthousi-
asme en motivatie is binnen de gemeente om te werken aan 
de steeds weer geuite wens om samen “één gemeente” te 
kunnen en mogen zijn. Dit, gekoppeld aan de grote groep van 
vrijwilligers met een niet alatende inzet en motivatie, is naar 
de mening van de commissie een stevig fundament om de 
idealen van onze gemeente ook waar te kunnen maken.

Voor een uitgebreider verslag van deze avond en voor de vol-
ledige inleiding, waarin werd ingegaan op ontwikkelingen in 
de kerk in het algemeen en Delden in het bijzonder, verwijzen 
wij u naar de website (www.blasiusdelden.nl) onder het kopje 
“beleidsplancommissie”. 

Namens de beleidsplancommissie
Dick Hogenkamp

Begraven, grafzerken, rouw- of wapenborden (5) 

Wapenborden van twee vrouwen  
Twee wapenborden van vrouwen zijn nog interessant. Deze 
zijn van Amadea Isabella van Flodorf, gestorven in1691 (num-
mer 123), vrouw van Adolf Hendrik van Raesfelt (nummer 
115) en van Odiliane Flodorf, gestorven in 1717 (nummer128). 
Zij was een zuster van Amadea. Van haar wordt vermeld, 
dat ze in de grafkelder van “den Huijse Twickelo” is bijgezet. 
Dit is de enige verwijzing naar de grafkelder van Twickel op 
de schetsen. De getoonde twee keer acht wapens zijn voor 
beide borden dezelfde, namelijk die van Flodorf.

Opruiming van wapenborden en wapens 
In de Franse tijd  heeft de Bataafse Republiek bij besluit van 
5 maart 1798 bepaald dat “wapenborden, eergestoelten en 
andere tekenen van onderscheiding tegen de geheiligde wet-
ten der gelijkheid” uit publieke gebouwen, dus ook de kerken, 

weggenomen moesten worden “als hatelijke overblijfsels van 
ongelijkheid en hoogmoed der vorige tijden”.
In Delden had echter daarvoor al, in 1788, Carel George van 
Wassenaer Obdam bepaald, dat de wapenborden van de Del-
dense Kerk opgeruimd moesten worden. Elke familie moest 
zijn borden ophalen. Indien niet, dan zouden ze verwijderd 
worden.
Naast het verwijderen van wapenborden werden ook in som-
mige kerken ook de wapens op de grafzerken weggekapt. Dit 
werd hoofdzakelijk in de grote steden in het westen van het 
land gedaan.  

Conclusie
Al  vroeg (begin zestiende eeuw) werden er in de Oude Kerk 
van Delden, die toen de St.Blasius Kerck heette, ook niet-
geestelijken begraven met mogelijk als eerste Johan II van 
Twickelo. Door de vondst van zijn grafsteen is zijn sterfdatum 
nu bekend en moet in boeken over Twickel gewijzigd worden 
in 1503. Ook de sterfdatum van Johan (III) van Raesfelt is nu 
bekend als 1663. 

Begraven in de kerk
De reformatie heeft in Delden, voor zover na te gaan, geen 
invloed gehad op het begraven in de kerk. In deze artikelen 
over begraven is hoofdzakelijk op de graven van de bewoners 
van Huize Twickel ingegaan. Daarnaast zijn ook bewoners van 
de Havezaten, pastoors, predikanten, burgemeesters, nota-
belen en vele anderen in de kerk begraven. Door plaatsgebrek 
werd ook in torenruimte begraven. Helaas zijn de meeste zer-
ken door afslijten onleesbaar geworden, zodat geen compleet 
overzicht van de grafzerken gemaakt kan worden. Bovendien 
liggen ze na de restauratie van 1965 – 1968 niet meer op de 
originele plaats. Wellicht wordt op een later moment nog eens 
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op de kerk aanwezige 
grafzerken ingegaan. 

Begraven op het 
kerkhof  
De meeste mensen 
werden niet in de 
kerk, maar op het 
kerkhof begraven. 
Tot de realisatie van 
de Rooms-katholieke 
begraafplaats in 1828 
werden ook de ka-
tholieke overledenen 
op het kerkhof rond 
de Oude Blasiuskerk 
begraven.  Dit kerkhof 
was tot 1947 eigen-
dom van de Gemeen-
te Stad Delden.

Graven in de Rooms-
katholieke kerk 
In de Rooms Ka-
tholieke kerken van 
Delden zijn alleen in 
de St.Jozefkerk van 
1816 enkele pastoors 
en een klopje begraven. Wat met deze graven gebeurd is na 
het afbreken van de kerk in 1872 is niet bekend.

Dick Schuuring 
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AUTO-

DIE
NSTEN

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: 

27-06-2016   09-07-2016  interval 9 weken
29-08-2016   10-09-2016  interval 4 weken
26-09-2016   08-10-2016  interval 5 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

Waarom gebruikten de mensen in de Bijbel een ramshoorn? 
De ramshoorn is een van de oudste muziekinstrumenten uit de Bijbel.
Misschien ken je ook wel het Hebreeuwse woord: dat is Sjofar.                                                                                     
Een ramshoorn wordt gemaakt van en oude hoorn van een
mannetjesschaap(een ram) of een geit. In de tijd van de Bijbel                                                                                     
hadden veel mensen geiten en schapen voor vlees en melk                                                                                                
om te gebruiken voor het eten.

Om op een ramshoorn te kunnen blazen wordt er een punt van de hoorn afgesne-
den. Je kunt er dan 3 tonen mee maken!
De ramshoorn werd wel gebruikt om mensen te waarschuwen, bijvoorbeeld als het 
oorlog was. Als er tijdens een veldslag op de ramshoorn geblazen werd, dan was 
het een teken om te stoppen met vechten. Iedereen moest dan weer terug naar het 
legerkamp.
Maar ook als er iemand koning werd, bliezen ze de ramshoorn. En tijdens feesten 
werd er op de ramshoorn geblazen, bijvoorbeeld op de eerste dag van het nieuwe 
jaar. Dat gebeurd nu nog steeds.
Al hebben we voor de communicatie tegenwoordig iets meer mogelijkheden met de 
telefoon.
Bron: Alef, mei 2016

JO
NGLEREN


