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47e jaargang nr. 6 zaterdag 9 juli 2016

KERKENNIEUWSDELDEN

Ik heb laatst iemand aangekeken.
Het gaat nu weer wat beter,
de koorts is gezakt. 

(Herman van Veen)

Wat een vondst! In twee zinnen onder woor-
den brengen dat een echte ontmoeting nog 
niet zo eenvoudig is. Een echte ontmoeting 
raakt je, maakt je in de war. Een echte ont-
moeting laat je niet zomaar achter je, daar 
moet je van bijkomen. 
De echte ontmoeting is te herkennen aan: 
ont-moeten. Er moet even niets, er is een 
open ruimte waar de ander kan zijn wie hij of 
zij is. Een ruimte waar ook jij kunt zijn wie je 
bent, waar je met aandacht de ander aan-
kijkt en elkaar in de ziel en op het hart kijkt. 
Daar moet je misschien van bijkomen, maar 
is zeker de moeite van het proberen waard.
In deze weken waar veel mensen erop uit 
trekken lijkt het haast vanzelfsprekend dat je 
anderen ontmoet. Daar kun je naar uitkijken, 
naar mensen die anders zijn, anders denken, 
anders voelen. Een ont-moeting waardoor je 
even vrij bent van alles wat moet. En toch, 
misschien ligt de echte ont-moeting wel 
dicht bij huis.

ds. Annerie Snier
Geestelijk Verzorger Carintreggeland. 
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ZONDAG 10  JULI 
15e ZONDAG DOOR HET JAAR 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor G. Geurts

ZONDAG 17 JULI 
16e ZONDAG DOOR HET JAAR 
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor Z. Nowara

DONDERDAG 21 JULI
19. 00 uur Oecumenisch Avondgebed 

ZONDAG 24 JULI 
17e ZONDAG DOOR HET JAAR
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

ZONDAG 31 JULI 
18e ZONDAG DOOR HET JAAR
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor T. Escher

DONDERDAG 4 AUGUSTUS
19. 00 uur Oecumenisch Avondgebed 

ZONDAG 7 AUGUSTUS 
19e ZONDAG DOOR HET JAAR
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastor Z. Nowara

ZONDAG 14 AUGUSTUS 
20e  ZONDAG DOOR HET JAAR
MARIA HEMELVAART
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 18 AUGUSTUS
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZONDAG 21 AUGUSTUS 
21e ZONDAG DOOR HET JAAR
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor G. Geurts

ZONDAG 28 AUGUSTUS 
22e ZONDAG DOOR HET JAAR
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt

DONDERDAG 1 SEPTEMBER
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZONDAG 4 SEPTEMBER 
23e ZONDAG DOOR HET JAAR
9.30 uur Eucharistieviering met 
kinderwoorddienst
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

LECTOREN EN LECTRICES
10 juli   9.30 uur H. Spekreyse
17 juli   9.30 uur W. Velthuis
24 juli   9.30 uur       E. Cornel
31 juli    9.30 uur  R. Wermelink
07 aug.   9.30 uur B. de Kamper
14 aug.   9.30 uur  G. Dijkman
21 aug,    9.30 uur  M. Jansink
28 aug.    9.30 uur  S. Linderman
04 sept.   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 maanden juli en augustus zijn er 
geen doordeweekse vieringen.
 
Vakantie.
Het parochiesecretariaat is in de maan-
den juni, juli en augustus geopend op 
vrijdagmorgen van 9.00-12.00 uur

ZONDAG 10 JULI
8e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds K. Sluiter (Almelo)
Oppas: Anje Gnodde
Nevendienst: Ada Bruynes
Uitgangscollecte: kerk

DONDERDAG 14 JULI
19.00 uur oecumenisch avondgebed

ZONDAG 17 JULI
9e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds C. Bergström (Delden), 
dienst van Schrift en Tafel
Oppas: Maaike Sligt
Nevendienst, Uitgangscollecte: kerk

ZONDAG 24 JULI
10e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds E. v.d. Meulen (Erica)
Oppas: Petra Tuitert
Nevendienst
Uitgangscollecte: kerk

DONDERDAG 28 JULI
19.00 uur oecumenisch avondgebed

ZONDAG 31 JULI
11e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds A.T. de Vries
Oppas: Maaike Claassen
Nevendienst
Uitgangscollecte: kerk

19.30 uur vesperviering

ZONDAG 7 AUGUSTUS
12e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds A.T. de Vries
Oppas: Florine Scheiberlich
Nevendienst
Uitgangscollecte: kerk

DONDERDAG 11 AUGUSTUS
19.00 uur oecumenisch avondgebed

ZONDAG 14 AUGUSTUS
13e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds P. ten Kleij (Nijverdal)
Oppas: Marleen Meijer
Nevendienst
Uitgangscollecte: Zending

ZONDAG 21 AUGUSTUS
14e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds A.T. de Vries, dienst van 
Schrift en Tafel
Oppas: Anneke Kuperus
Nevendienst
Uitgangscollecte: kerk

DONDERDAG 25 AUGUSTUS
19.00 uur oecumenisch avondgebed
   

ZONDAG 28 AUGUSTUS
15e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds C. Bergström (Delden)
Oppas: Cristina Timmerman
Nevendienst: Mariska v.d. Sluijs
Uitgangscollecte: kerk

ZONDAG 4 SEPTEMBER
16e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds O. Boersma (Ootmarsum); 
ziekenzondag
Oppas: Joke Lammertink
Nevendienst: Rinske Gerritsjans
Uitgangscollecte: PKN Missionair werk

DONDERDAG 8 SEPTEMBER
19.00 uur oecumenisch avondgebed
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Geloven tegen de klippen op. 
Als de psalm gezongen is en het drempelgebed gebe-
den, de kaarsen door het kind van de week aangestoken 
zijn, bidden we op zondagmorgen het gebed om de nood 
van de wereld, het smeekgebed.  Dat wordt ook wel het 
kyrie-gebed genoemd naar het kyrie-eleison, het ‘O, Heer, 
ontferm u.’  Er is ooit een tijd geweest dat voorgangers hun 
vroomheid wilden bewijzen door er een eindeloze litanie 
van te maken. Daarom is door paus Gregorius besloten dat 
een kyrie-gebed uit maximaal negen intenties mag bestaan. 
Na het smeekgebed en het gesproken of gezongen ‘Heer, 
ontferm u’, zingen we – behalve in de advents- en veertig-
dagentijd- het gloria, het lolied. 
En dat wringt! Hoe kan je nu, na alle verdriet en ellende, 
een lolied zingen?  Organisten hebben soms grote moeite 
een goede overgang te vinden. En dat moet ook. Het moet 
schuren en wringen op dat moment. Laat het maar even stil 
vallen. In de  stilte van die overgang ligt het geheim van het 
geloof: En toch!!  Ondanks alle rampen, oorlogen, epide-
mieën en ongelukken, prijzen en loven we God, tegen alle 
klippen op!

Ds Kees Bergström, Delden
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Zondag 10 juli
Schrift en Tafel 10.15 uur
Ds. A.J. Snier

Vrijdag 15 juli
Woord en Gebed 15.00 uur

Zondag 17 juli
Woord en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 22 juli
Woord en gebed 15.00 uur
Mw. A. v.d. Haar

Zondag 24 juli 
Eucharistieviering 10.15 uur 
Pastor T. Escher

Vrijdag 29 juli
Geen viering i.v.m. rolstoelvierdaagse

Zondag 31 juli
Woord en gebed 10.15 uur
Dhr. E. van Gooswilligen

Vrijdag 5 augustus
Woord en gebed 15.00 uur
Ds. A.T. de Vries

Zondag 7 augustus
Woord en Communie 10.15 uur 
Pastor M. v.d. Linde

Vrijdag 12 augustus
Woord en Gebed 15.00 uur
Mw. A. v.d. Haar

Zondag 14 augustus
Woord en Gebed 10.15 uur
Mw. M. Mulder

Vrijdag 19 augustus
Woord en Gebed 15.00 uur
Mw. M. Mulder

Zondag 21 augustus
Woord en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 26 augustus
Woord en Gebed 15.00 uur
Ds. A.J. Snier

Zondag 28 augustus
Eucharistieviering 10.15 uur
Pastor T. Escher

Vrijdag 2 september
Woord en Gebed 15.00 uur

Zondag 4 september
uur Woord en Communie 10.15
Pastor M. v.d. Linde

Vrijdag 9 september
Woord en Gebed 15.00 uur
Ds. A.T. de Vries 
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CONCERT BIJ KAARSLICHT  

In de maanden juli en augustus zijn er geen Concerten bij 
Kaarslicht in de Oude Blasius. Maar in augustus zij er wel 
weer orgelbespelingen op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur.
Op 5 augustus geeft Gijs van Schoonhoven een verras-
send concert. Op 12 augustus speelt Gerrit Hoekstra 
muziek van en rondom Johann Sebastian Bach.
Beide concerten duren ongeveer een half uur. De toegang 
is gratis, daarom is bij de uitgang een collecte. 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
  
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
Mien Broshuis - 27 mei - 90 jaar - Het Borsthuis - w.v. B. ter Braak
Siny Kemna -11 juni - 84 jaar - Stadshagen 236 - w.v. H. Nollen
Jan Brummelhuis - 15 juni - 84 jaar - Twickerlerblokweg 123 - e.v. A. Verschoor
Frans ter Haar, 24 juni - 89 jaar - Bernhardstraat 10 - w.v. D. Zengerink.

HET HEILIG DOOPSEL HEBBEN ONTVANGEN
HUUB z.v. Marloes en Martin Schutte
STIJN z.v. Willem Morssinkhof en Priscilla van der Meer
JONAS en JULIE  z.en d.v. Joost Brinkman en Ilse Kooiker

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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MIVA collecte
In 2016 is het thema van de MIVA collecte:
‘Iemand die stervende is, mag je niet alleen laten’
Zorg voor de meest kwetsbare groep patiënten is in India niet 
vanzelfsprekend.
Op 27 en 28 augustus vindt weer de MIVA-collecte in de ker-

ken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder 
project in India; hulp aan terminaal zieken. 
Zorg voor mensen die stervende zijn is in India niet van-
zelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is deze zorg niet be-
schikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke gezondheids-
zorg organisatie CHAI ervoor dat dit gaat veranderen. CHAI is 
gestart met het opzetten van zorgcentra voor terminaal zieke 
mensen in India. Op dit moment zijn er zes zogeheten pal-
liatieve centra operationeel. Broeder Jotish leidt een van deze 
zorgcentra, in het binnenland van India.
Broeder Jotish
Broeder Jotish zet zich al sinds 2002 in voor de meest 
kwetsbare mensen in India. Hij heeft dan ook een duidelijke 

bestemming in zijn leven: “Je leven is alleen waardevol als 
je betrokken bent bij anderen, zonder er iets voor terug te 
vragen. Want elk mens is een geschenk van God en elk mens 
is het waard”. Het is indrukwekkend te zien hoezeer broeder 
Jotish zich inzet voor de patiënten, en hoe waardevol de zorg 
is die hier wordt geboden. MIVA voelt zich bevoorrecht een 
bijdrage te mogen leveren aan dit project en hoopt op steun 
vanuit de parochies. 
De palliatieve zorgcentra kunnen niet bestaan zonder 
vervoer.
Broeder Jotish: “De ambulance van MIVA is van levens-
belang. Als het ziekenhuis geen vervoer heeft, kunnen de 
patiënten niet worden opgehaald, de ernstig zieke patiënten 
zijn dan aangewezen op het openbaar vervoer. Ook wordt 
de ambulance gebruikt om mensen die nog thuis kunnen zijn 
te bezoeken en ze daar hulp te bieden. Daarnaast wordt de 
ambulance ook ingezet om na het moment van overlijden de 
patiënt terug te brengen naar hun familie, iets wat uiteraard 
van onschatbare waarde is.” 

Hoe kunt u helpen? 
De opbrengst van de MIVA-collecte dit jaar is bestemd voor 
de hulp aan terminaal zieken in India. We hopen met uw bij-
drage meerdere palliatieve centra van vervoer te voorzien. 
Broeder Jotish en zijn patiënten rekenen op u! Steun de MIVA 
met een gift tijdens de collecte in het weekeinde van 27/28 
augustus of door uw bijdrage te storten op banknummer 
NL 46 RABO 031.33.63.838 t.n.v. MIVA 2016 M.O.V. geloofs-
gemeenschap H. Blasius.

Meer informatie? 
Op onze website www.miva.nl/collecte kunt u meer lezen en 
foto’s bekijken over dit project. 
Hartelijk dank. 

Werkgroep MIVA, Missie Ontwikkeling en Vredesgroep
Geloofsgemeenschap H. Blasius, Parochie H. Geest

VAN DE LOCATIERAAD/PASTORAATGROEP 
Eerst Heilige Communie
Op zondag 22 mei deden 30 kinderen uit onze geloofsge-
meenschap hun Eerste Heilige Communie.
Het was voor de  kinderen een feestelijke dag.
‘Dit is een dag voor jou.
 Wees blij.
 Kom in het licht.
 En voel je als de rups
 die vlinder wordt.’

Afscheid Christianne Saris
Op 28 mei hebben Christianne Saris en de H. Geest parochie, 
tijdens een afscheidsviering in onze kerk, afscheid genomen 
van elkaar. Het was een mooie viering.
‘Gaat uit over alle landen
 tot zover als de wereld reikt.
 Verkondig het Evangelie
 dat het alles wat leeft, bereikt.’
Na de viering was er een goed bezochte receptie in het Paro-
chiehuis.

Catechetische kinderviering
Op zaterdagavond 18 juni was er een catechetische kinder-
viering.Veel kinderen hadden gehoor gegeven aan de uitnodi-
ging en waren gekomen. Hartstikke goed!

Onder bezielende leiding pastoraal werkster Carla Roetgerink 
werd het een inspirerende viering.
Centraal in de viering stond het verhaal van de ‘Barmhartige 
Samaritaan’.
               
Na de vakantie zijn er nieuwe catechetische vieringen. 
 Nog even ter herinnering. Deze vieringen zijn speciaal voor 
kinderen van de basisschool bedoeld. Dus, voor een volgen-
de viering ben je bij deze al vast uitgenodigd. Datum en tijd 
worden via dit blad, het blad ‘Geestig’ en de ‘nieuwsbrieven’ 
(email) van de scholen bekend gemaakt.

Kerkradio
Als u naar de website van de H. Geestparochie gaat, kies 
dan de ‘home’pagina. Rechtsonder op deze pagina vindt u 
het ‘kopje’ Delden en kunt u kiezen welke uitzending u wilt 
beluisteren.
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Afscheid pater Hoogland
Op 26 juni nam, na de eucharistieviering, pater Hoogland 
afscheid van onze geloofsgemeenschap.
Pater Hoogland gaat de Wonne in Almelo verlaten. Hij gaat 
naar zijn confraters in Schimmert (Zuid-Limburg). Pater Hoog-
land nogmaals bedankt voor alles. Het ga u goed in Schim-
mert. 
 

Mededeling komst pastoraal werker Ria Doornbusch  
Beste parochianen, 
Bij het vertrek van pastoraal werkster Christianne Saris heb-
ben we u laten weten dat wij met het bisdom in gesprek zijn 
over de invulling van de vacature, die door haar vertrek bin-
nen het pastoraal team van onze samenwerkende parochies, 
Heilige Geest, HH Jacobus en Johannes en De Goede Herder 
is ontstaan. Dat invullen van die vacature vraagt echter tijd. 
Nieuwe teamleden hebben tijd nodig om zich vrij te maken 
van hun huidige werk. Daarom zijn we blij u te kunnen mel-
den, dat ons pastoraal team vanaf 1 oktober 2016 versterkt 
zal worden door de komst van pastoraal werkster  
Ria Doornbusch. Zij is op dit moment werkzaam in de sa-
menwerkende parochies HH. Vier Evangelisten te Duiven e.o. 
en St. Willibrordus te Zevenaar e.o.  
Als bestuurscommissie van de samenwerkende parochies 
en als pastoraal team hebben we intussen kennis kunnen 
maken met pastoraal werkster Ria Doornbusch. Dat waren 
plezierige en inspirerende gesprekken. Als pastoraal team en 
als bestuurscommissie hebben we dan ook alle vertrouwen in 
een vruchtbare samenwerking. Dat er zegen mag rusten op 
haar en ons samenwerken.  
Over de presentatie viering van Ria Doornbusch zult u nog 
nader worden geïnformeerd als hier meer over bekend is.  

Namens de bestuurscommissie  
en het pastoraal team. 

Woltersweg 11, 7552 DA  HengeloTel.  074 – 291 82 49
 
De Remonstrantse Gemeente Twente is een vrijzinnig chris-
telijke gemeente voor  leden, vrienden en belangstellenden 
uit heel Twente. Remonstranten vormen een open geloofsge-
meenschap, waarin iedereen kan deelnemen aan alle activi-
teiten en rituelen.

Bij de Remonstranten gebeurt altijd wat!
Zomerontmoetingen 
05 en 19 juli,
02 en 16 augustus
van 10.30 - 12.00 uur

Deze zomer zijn er weer een aantal bijeenkomsten gepland 
voor mensen, die het prettig vinden anderen te ontmoeten. 
De bijeenkomsten zijn steeds op dinsdagochtenden van 
10.30 -12.00 uur.

Dinsdagochtend 5 juli: ‘Tuinen bij Rutger Kopland’
Spreker: Johan Goud
In de poëzie van de in Goor geboren grote dichter Rutger 
Kopland (1934-2012) komen tuinen vaak en op allerlei manie-
ren ter sprake. We gaan op zoek naar Koplands spiritualiteit 
van de tuin, lezen zijn gedichten en wandelen rond in de 
mooie tuin van Ria en Nelson Spruit.  

Dinsdagochtend 19 juli: Religieuze muziek in hapklare brok-
ken?’
Spreker: Dennis Vallenduuk
Muziek kan je in vervoering brengen, ontroeren, toegang 
geven tot het transcendente. 
Maar hoe werkt dat? 
Dennis Vallenduuk neemt ons, aan de hand van vele muziek-
voorbeelden, 
mee op een zoektocht. 

Dinsdagochtend 02 augustus: ‘Kerkmuziek of duivels neger-
muziek?’
Spreker: Cor Langen
Jazz is opzwepende muziek die de zinnen prikkelt. 
De jazz was soms aanleiding tot morele paniek, vergelijk-
baar met latere onrust rond de rock & roll etc. Behalve vele 
voorbeelden van spirituele jazzmuziek ziet u beelden van 
opzwepende trommels en dansende mensen. Laat u verras-
sen door beelden van Saint John Coltrane in een kerk te San 
Francisco. U overleeft het wel. 

Dinsdagochtend 16 augustus:‘Vragen over vluchtelingen’
Spreker: Liesbeth de Jong
Hoe kunnen zij beter worden geïntegreerd in de Twentse 
samenleving?
De komst van grote aantallen vluchtelingen maakt heftige 
gevoelens en reacties in ons wakker. Mededogen en gastvrij-
heid, maar ook angst en afwijzing. Is er voldoende veerkracht 
om mensen met een andere culturele achtergrond zonder 
grote conlicten in onze samenleving op te nemen?. 
Liesbeth de Jong heeft 25 jaar in diverse beleidsfuncties voor 
de overheid gewerkt. 
Sinds half april 2016 is zij coördinator voor de maatschappe-
lijke integratie van de asielzoekers in Hengelo.

Iedereen is van harte welkom bij deze informele (gratis) bij-
eenkomsten 

Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo.
Data: dinsdag 05, 19 juli, 02 en 16 augustus
Tijd:  10.30 - 12.00 uur.

Lutherse kerk

De Lutherse dienst in Hengelo vindt plaats in de Lebuïnus-
kapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te Hengelo en begint om 
10.30 uur.

Zondag 3 juli 2016: Ds Otto Mulder

Zondag 7 augustus 2016: Ds Frans Wiersma

Zondag 4 september 2016: Domina Andrea Fuhrmann

De Lutherse dienst in Twekkelo vindt plaats in de Johannes 
Kerk, Twekkelerweg 110 te Enschede en begint om 10.00 uur.

Zondag 10 juli 2016: Domina IJda de Mol - Buizert

Zondag 21 augustus 2016: Ds Frans Wiersma

Zondag 18 september 2016: Domina IJda de Mol-Buizert

Namens de Lutherse Kerk

Mw. P.J. Veerman-de Graav
Gentiaan 15
7621 BE  Borne
Telefoonnummer 074 - 2662998
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BIJ DE DIENSTEN
Op de zondagen in de vakantietijd, van 17 juli tot en met 21 augustus, is er geen 
reguliere kindernevendienst, maar er wordt gezorgd voor opvang. Iedere zondag 
zal er iemand aanwezig zijn die met de kinderen naar de Voorhof kan gaan, voor 
een verhaal, etc.
Op de zondagen 17 juli en 21 augustus is er een dienst van Schrift en Tafel. De 
diaconiecollecte is dan bestemd voor een project in Gambia, de St. Bagiran Vil-
lage Gambia die een klein schooltje wil ondersteunen met een bijdrage voor o.a. 
lesmateriaal, een schoolplein, sanitair, bijscholing van leerkrachten.
De doorgaande lezing in de diensten, volgens het oecumenisch leesrooster dat we 
volgen, is uit het Lucasevangelie. 

IN MEMORIAM
Jan Frederik (Frits) ter Braak
Op 22 mei 2016 overleed Frits ter Braak (Brinkweg21, Delden). Hij is 71 jaar ge-
worden. Frits was al geruime tijd ziek en zou opgenomen worden in het verpleeg-
huis. Alles was klaar voor de verhuizing en hij keek er naar uit. Het leven zou wat 
gemakkelijker voor hem worden. Maar de dag voor de verhuizing overleed hij. Frits 
werd op 22 maart 1945 geboren in het boerderijtje aan de Brinkweg, vlak voor de 
bevrijding, in de dagen dat er hevig gevochten werd en het aan de Brinkweg le-
vensgevaarlijk was. Een tijdlang woonde het gezin in Apeldoorn. Het was een ook 
kerkelijk betrokken gezin. Na de pensionering van vader Johan kwamen Frits en 
zijn ouders weer terug aan de Brinkweg in Delden. Vandaar uit bleef Frits zijn werk 
bij Philips in Apeldoorn voortzetten. Als computertechnicus reisde hij veel voor zijn 
werk om op allerlei verre plekken computerproblemen op te lossen. Nadat hij zijn 
baan verloor legde hij zich toe op de zorg voor zijn ouders. Na hun overlijden bleef 
Frits aan de Brinkweg wonen. Hij was gehecht aan die plek en wilde die bewa-
ren. Frits was een Einzelgänger, die zijn eigen leven leidde, heel eenvoudig. Hij 
was geen mens voor veel contacten, maar hij was betrouwbaar. Wat hij beloofde 
kwam hij na. Buren en familie hebben trouw naar hem omgekeken. Hij hield van 
de natuur en van Twente. Daarom hebben we in de gedachtenisdienst ook twee 
Twentse teksten opgenomen, die door Gerda Wassink werden voorgedragen. Eén 
daarvan was Psalm 131 over leven in vertrouwen op God voor wie elk mensen-
kind even belangrijk is. Voor Hem hoef je je niet groter voor te doen. In eenvoudig 
vertrouwen vind je bij hem vrede. Aan die vrede van God hebben we Frits toever-
trouwd.

IN MEMORIAM
Johanna Wilhelmina Willemsen (Hanna)
Op 25 juni 2016 overleed Hanna Willemsen, in de hoge leeftijd van 98 jaar. Hanna 
werd geboren aan de Noordmolen, op Erve Olieslager, in een gezin met vijf kinde-
ren. De familie Willemsen is drie generaties lang verbonden geweest met Twickel. 
De vader van Hanna werkte 50 jaar op de Twickelboerderij. Haar broer Gerard 
werkte 40 jaar in de bossen van Twickel. Het was een kerkelijk betrokken gezin en 
Hanna heeft nog heel lang naar de kerktelefoon geluisterd. Na het overlijden van 
de ouders bleef Hanna met haar broers Hendrik en Gerard aan de Noordmolen 
wonen. Eenvoudig, degelijk, ouderwets, zijn de woorden die bij hun leven hoor-
den. Hendrik zorgde voor de technische dingen, Gerard voor de tuin, en Hanna 
deed het huishouden en had de leiding. Ze waren tevreden. Het grote fornuis in de 
keuken brandde altijd en er stond altijd een pan met eten op. Hanna vond het ijn 
als er iemand op bezoek kwam, ze bedankte er altijd voor, en ze wilde ook graag 
het ‘nieuws’ horen, ze ging soms ook zelf even op bezoek bij een verjaardag of 
geboorte, en ging graag met familie mee voor een uitje. Ze had belangstelling voor 
voetbal, vooral FC Twente. In april 2013 verhuisden Gerard en Hanna naar de Wie-
ken, eerst woonden ze naast elkaar, maar algauw kregen ze samen één aparte-
mentje. In 2014 overleed Gerard. Hanna heeft hem gemist. Haar eigen gezondheid 
ging verder achteruit en ze wist dat het einde van haar leven dichtbij kwam. Ze 
was nieuwsgierig naar wat er kwam na de dood en vond het jammer dat niemand 
haar dat echt kon vertellen. Op 30 juni hebben we haar aan de aarde toevertrouwd 
in het vertrouwen dat zij bij God geborgen is.  

Afscheid van school
Donderdag 23 juni was ik voor de laatste keer op school, de Toonladder, voor de 
godsdienstles. Van 1980 af heb ik godsdienstles gegeven op basisscholen, in op-
dracht van de kerkenraad, eerst in Friesland, later in Delden. Veel is er veranderd 
in al die jaren. De kinderen zijn anders, de wereld waarin we leven is anders, de 
leslokalen zien er anders uit, enz. Het lesgeven heb ik altijd met veel plezier ge-
daan, het was soms een hele belasting, maar ook een prachtige opgave om met 
kinderen te praten over geloof en God, over de oorsprong van de oude verhalen 
en van de feesten, over leven en dood. Wàt er ook allemaal veranderd is, niet de 
spontane en mooie opmerkingen en vragen van kinderen. Een paar weken gele-
den bezochten we de kerk. Op mijn vraag wie er in de grote Twickelbank gezeten 
zou hebben, kwam na enig nadenken het antwoord: Jezus. Ook het orgel is altijd 
aanleiding voor mooie opmerkingen. Nadat de organist de hele hoge en hele lage 
tonen had laten horen, heel hard en heel zacht had gespeeld, vroeg één van de 
leerlingen die zelf piano speelt: waar zitten nu de snaren? Toen we in de orgelkas 
de hele kleine en hele grote pijpen bekeken vroeg iemand: als je speelt, dansen 
die pijpen dan op en neer? Een tochtje door de kerk, een kijkje bij en in het orgel, 

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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blijft altijd een boeiende ontdekkingsreis. Ik zal met een beetje 
weemoed terugdenken aan al die mooie kinderen en mo-
menten. Eén van de kinderen schreef in haar afscheidsbrief, 
en het is ook moeilijk om soms de juiste woorden te vinden: 
‘Beste dominee, jammer dat je gaat, maar ik wens je veel 
kerkelijkheid toe’. 
De kerkenraad is bezig om te bekijken hoe het godsdienston-
derwijs gehandhaafd kan blijven en onderzoekt of het in de 
vorm van kortere projecten bijv. haalbaar kan zijn, want het 
blijft een belangrijke lijn van de kerk naar de samenleving en 
naar de jongeren.

HUWELIJKSJUBILEUM
Op 27 mei 2016 waren Jan en Ineke ter Keurs, Noordwal 
23 in Delden, 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en 
we wensen jullie – met gezin, familie en vrienden – nog vele 
goede jaren toe!

COMMISSIE EREDIENST
Op 8 juni kwam de commissie Eredienst bijeen.  De zes groe-
pen van deze commissie, 30 deelnemers, bereiden met de 
dienstdoende predikant de dienst of de vesperviering  voor 
door een gesprek over het karakter van de zondag, de lezin-
gen, de liederen, etc. De groepsleden die voor een bepaalde 
zondag aan de beurt zijn, die delen ook de orde van dienst 
uit en heten mensen welkom.  Er zijn groepen in Stad Delden 
en in Ambt Delden. Voor de predikant zijn de gesprekken 
een onderdeel van het proces naar de opzet van een dienst 
toe en het maken van een preek. Deze keer was de laatste 
bijeenkomst o.l.v. de voorzitter Evert Wiessenberg. Evert heeft 
vanaf 1977 de commissie Eredienst geleid, d.w.z. hij heeft 
zorg gedragen voor de indeling van de groepen, de ledenlijst 
verzorgd, het leesrooster vermenigvuldigd en rondgedeeld, 
de plenaire vergaderingen geleid, onderwerpen aan de orde 
gesteld. Al die jaren heeft Evert ervoor gezorgd dat het goed 
liep en dat er elke zondag mensen waren om uit te delen en 
welkom te heten.  Voor de komende tijd zijn er afspraken 
gemaakt voor de voorbereiding van de diensten van ds De 
Vries, tot eind november, voor alle diensten zijn er afspraken 
gemaakt met de groepen om uit te delen en welkom te heten. 
Evert maakt nog een lijst met mensen die vanaf december 
en een tijd daarna de orde van dienst zullen uitdelen, en wat 
daarna zal gaan gebeuren is nog onbekend.
In ieder geval: Evert, bedankt voor je jarenlange trouw en 
inzet!
 
Vrijwilligers bedankt
Op 19 mei jl. werd door een groep vrijwilligers het koper in de 
kerk gepoetst, en op 9 en 23 juni jl. werd door vrijwilligers de 
Voorhof schoon gemaakt. Fijn, 
dat er voor de koster hulp was, 

want het is steeds weer een hele 
klus. Allen bedankt! 

Vakantie
Ds De Vries heeft vakantie in de maand juli, dan vervangt ds 
Van der Meulen; in augustus heeft ds Van der Meulen vakan-
tie, dan vervangt ds De Vries. In noodgevallen kan ook de 
koster mw Tuitert u verder helpen.
Ik wens u allen een goede zomertijd toe!

.T. de Vries 

VAN DE KERKENRAAD
Vacatures
In de kerkenraadsvergadering van 15 juni jl. is ds.C.Bergström 
benoemd als nieuwe voorzitter van De kerkenraad. Hij volgt 
ds.M.C.van der Meer op, die in goede samenwerking met 
kerkenraad en interim predikant gedurende ruim 2 jaar leiding 
heeft gegeven aan de kerkenraad. Tijdens de vergadering 
van 29 juni heeft ds. van der Meer de voorzittershamer aan 
ds.Bergström overgedragen. In zijn nieuwe functie heeft 
laatstegenoemde op zondag 3 juli het eerste exemplaar van 
het beleidsplan 2016-2020 “Verbinden in verscheidenheid” uit 
handen van dhr.D.Hogenkamp, voorzitter van de Beleidplans-
commissie,  in ontvangst genomen. In de dienst van zondag-
morgen 24 juli wordt hij aan de gemeente voorgesteld en zal 
ds. Van der Meer worden bedankt voor al zijn inspanningen 
voor onze kerk.
Naast de hiermee ingevulde vacature van kerkenraadsvoorzit-
ter, zijn er nog steeds vacatures voor scriba, jeugdouderling, 
wijkouderling, penningmeester CvK en diaken. Tot op heden 
is er niemand bereid gevonden één van deze stokjes over te 
nemen. De kerkenraad heeft dan ook besloten om met het 
advies van de beleidsplancommissie aan het werk te gaan 
en de mogelijkheid van een andere organsatiestructuur te 
bekijken.

Beleidsplan
Bij de vergadering van 15 juni was de voltallige Beleidsplan-
commissie aanwezig om het beleidsplan toe te lichten en met 
de kerkenraad te bespreken. Het traject eraan voorafgaand 
was voor de commissieleden een drukke, intensieve peri-
ode waarin zij de gemeente en de diverse commissies heeft 
gehoord en goed heeft geluisterd heeft naar de diversiteit in 
geloofsbeleving en de gezamenlijke wens en het verlangen 
elkaar hierin ruimte te bieden. De titel van het beleidsplan 
geeft dit dan ook goed weer: Verbinden in verscheidenheid. 
De kerkenraad heeft het beleidsplan met algemene stemmen 
aangenomen en vastgesteld.

Zondagsbrief
Wat begonnen is als een experiment van enkele weken, werd 
een blijvertje: de zondagsbrief. Deze proef was bedoeld als 
verkenning of het ook voor onze gemeente een bruikbaar 
communicatiemiddel is om informatie door te geven over bijv. 
kerkdiensten of actuele zaken. De zondagsbrief verschijnt 
reeds in veel kerken om ons heen. In deze proefperiode wer-
den overwegend positieve geluiden gehoord. De kerkenraad 
heeft dan ook besloten om de uitgave ervan voort te zetten. 
De zondagsbrief wordt ook op de website www.blasiusdel-
den.nl geplaatst: onder het kopje ‘kerkdiensten’ kunt u deze 
terugvinden.

Beroepingswerk en interim predikant
Het emeritaat van ds. De Vries gaat in op 21 december a.s. 
Met dit in het vooruitzicht zal het beroepingswerk op korte 
termijn worden opgestart. Tegelijk loopt aan het einde van dit 
jaar de interimperiode van ds. van der Meulen af. Ds. Van der 
Meulen heeft zich bereid verklaard om ook na 1 januari nog 
enkele maanden te blijven om het beroepingswerk te begelei-
den en tevens ondersteuning te bieden bij de implementatie 
van het nieuwe beleidsplan. 

Namens de kerkenraad
Marianne Nijman, scriba

  
DIACONIE
Verantwoording jaarrekening 2015 Diaconie
Op de kerkenraadsvergadering van 26 april 2016 werd de 
jaarrekening 2015 van de diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Delden besproken en vastgesteld. Gedurende 
het boekjaar 2015 dat van 1 januari 2015 t/m 31 december 
2015 loopt, waren de totale baten EUR24.512,-- waarvan 
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EUR9.744,-- door te zenden collecten en giften. Baten uit 
onroerende zaken bedroegen EUR 3.202,-- en de baten uit 
spaargelden  EUR4.855,--. Het restant van de baten betreft 
collecten en giften bestemd voor de diaconie alsmede ove-
rige baten en bedroegen EUR6.711,--.

Totale lasten bedroegen EUR24.311,-- zodat er een positief 
exploitatie saldo was van EUR201,--. Lasten betreffende 
onroerende zaken en administratie bedroegen in totaal 
EUR2.081,--.  Het diaconaal quotum alsmede andere con-
tributies bedroegen EUR1.974,--. In totaal is er  EUR3.999,-
- besteed aan diaconaal werk plaatselijk, EUR 9.761 aan 
regionale en  landelijke projecten en  werd EUR6.496,--aan  
wereldwijde doelen uitgegeven

Het vermogen van de diaconie bedraagt na bijtelling van het 
positieve  saldo per 31 december 2015 EUR173.046,--. Een 
kopie van deze jaarrekening ligt ter inzage op het kerkelijk 
bureau.

Pieter Vliek
Penningmeester Diaconie

Twenteweek 2016
Jaarlijks gaat er een aantal gemeen-
teleden een week naar Doorn voor 
een verblijf in het F.D. Roosevelt-
huis. Sinds dit jaar is er nieuwbouw 
gerealiseerd en heeft het huis een 
nieuwe naam gekregen: Nieuw 
Hydepark.
Dit jaar zijn er 4 gemeenteleden 
mee geweest met de Twenteweek 
van 30 april t/m 7 mei. Ze heb-
ben een fantastische week gehad. 
Velen van hen gaan al jaren mee, maar de 25 jaar dat Herman 
Loohuis als vrijwilliger meegaat halen ze nog niet.
Wat drijft iemand om 25 jaar een week z’n dagelijkse leven 
even stil te zetten en zich in te zetten voor de medemens met 
een beperking. Een kort verslag:
“Een splinternieuw huis, oplopende temperaturen, een prima 
sfeer en een feestelijk jubileum. Allemaal ingrediënten die de 

Twenteweek 2016 in het Roosevelthuis opnieuw tot een suc-
ces hebben gemaakt.
In de afgelopen anderhalf jaar is er in het Hydepark in Doorn 
een prachtig nieuw gebouw neergezet. De ene helft is 
congrescentrum voor de kerk, de andere helft huisvest het 
F.D. Roosevelthuis. Dat huis is geschikt voor de opvang van 
mindervalide mensen die een week vakantie willen vieren. Op 
30 april arriveerden daar 47 gasten uit Twente die werden be-
geleid door 33 vrijwilligers. Daaronder ook een delegatie uit 
Delden. De gasten zijn een week lang verwend met heerlijk 
eten, veel muziek en optredens. Daarnaast waren er uitstap-
jes naar het paardenrusthuis in Soest, de Keukenhof in Lisse, 
zandsculpturen in Garderen en de winkels in Amersfoort. Het 
was prachtig weer en dan is het goed toeven in het Hydepark 
om er te wandelen en te ietsen. Andere hoogtepunten van 
de week waren de bonte avond en het galadiner.
Zaterdag 7 mei keerde iedereen huiswaarts. De gasten met 
vrolijke gezichten en heerlijk ontspannen, de vrijwilligers ook 
met een lach maar met wat walletjes onder de ogen.
De dinsdagavond in de Twenteweek stond in het teken van 
een jubilaris. Herman Loohuis uit Delden vierde zijn zilveren 

jubileum als vrijwilliger. Destijds is hij als diaken betrokken 
geraakt bij de Twenteweek. De eerste jaren heeft hij gas-
ten verzorgd maar de laatste jaren is hij actief als lid van de 
keukenploeg. De jubilaris werd verrast door de komst van zijn 
kinderen met aanhang, die de zaal binnenkwamen met scha-
len met gebak. Herman werd in het zonnetje gezet door de 
leiding van de Twenteweek, het keukenteam, de diaconie van 
Delden en ook een van zijn dochters vertelde hoe enthousiast 
hij altijd is over deze week. Volgens de jubilaris is het werken 
als vrijwilliger in het Roosevelthuis een verrijking van je leven. 
Je leert veel van andere mensen, er is altijd een opgewekte 
sfeer en het is een feest om met anderen plezier te maken. 
Voor hem is het óók een vakantieweek, alleen een week waar 
je moe van terugkomt. Maar één nachtje goed slapen en de 
moeheid is verdwenen. Het tevreden gevoel blijft veel langer 
hangen.”
Hoe heeft een deelnemer de week ervaren? Mevrouw Wege-
reef vertelt:
“Voor de eerste keer ging ik het beleven, samen met de fami-
lie Stokkentreef en mevrouw ter Boo (vele malen!). We troffen 
het bijzonder met het weer. Elke dag zon.
Op zondag hadden ze ‘Jut en Juul’ gearrangeerd met Neder-
landstalige liedjes en bijpassende kleding. Het was lachen 
geblazen. Wat een komieken.
Het eten was fantastisch! Een driesterren restaurant was er 
niks bij.
Helaas moest mevrouw ter Boo tot haar spijt terug naar Del-
den. Ze was onwel geworden en gevallen tegen het nacht-
kastje. En erg blauw in het gezicht.
Maar het gaat nu wel aardig goed met haar. Ze is een posi-
tieve vrouw en maakt overal weer een grapje van.
Dinsdagavond was er bezoek van de diaconie uit Delden. 
De reden: Herman is 25 jaar vrijwilliger en zodoende kwa-
men ook z’n kinderen op bezoek. Herman werd gehuldigd 
door Bea (voorzitter van de Twenteweek) en de diaconie uit 
Delden. De kinderen deelden gebakjes rond met de foto van 
Herman en vertelden wat een fantastische vader ze hebben.
Woensdag hebben we met de vlag halfstok 2 minuten stilte 
gehouden en daarna op een groot scherm binnen de plech-
tigheid op de Dam kunnen volgen.
Op donderdag ben ik (met een paar busjes en auto’s) naar 
de Keukenhof geweest. We werden geduwd in een rolstoel 
door de vrijwilligers. Alle lof! Het was prachtig. Alles bloeide 
tegelijk. We hebben het Beatrix paviljoen bezocht met een 
expositie van orchideeën met bloemen zo groot als je nog 
nooit gezien hebt. Duizenden mensen waren op bezoek 
(Hemelvaart) en vele talen en kleuren van mensen waren er 
op afgekomen. De thuisblijvers maakten druk gebruik van de 
duo-ietsen.
’s Avonds was er de ‘bonte avond’ met optreden van vrij-
willigers en verschillende gasten die een verhaal vertelden. 
Mevrouw Stokkentreef vertelde het ongelofelijke verhaal van 
een losgebroken olifant van het circus die op dat moment zijn 
tenten had opgeslagen op de Cramersweide. Zij/hij was in 
haar moestuin aangeland en had niks vernield.
Al met al was het een vermoeiende week. Het was de moeite 
waard!! Hulde aan al die vrijwilligers die altijd klaar stonden. 
En de diaconie die dat elk jaar mogelijk maakt.”

Een keuken voor de zwakken in de samenleving van India  
Protestantse gemeente te Delden helpt kansarmen in Dhar-
mapuri, Tamilnadu, India. India een land qua oppervlakte zo 
groot als 1/3 deel van Europa.

40 dagen project
In het voorjaar van 2016 heeft deze gemeente voor haar 
40-dagen “Project keuken 
voor weduwen en wezen, 
daklozen en leprozen in 
Dharmapuri, Tamilnau,  in 
India” van de Stichting 
WIFI gekozen.
In de zes erediensten 
is door Ada en Maarten 
Bruynes op zondagmorgen 
voorafgaand aan de inza-
meling aandacht besteed 
-naar zeggen met pas-
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sie- aan dit project waarbij zij nauw betrokken zijn. Maarten 
is bestuurslid van de Stichting WIFI en via het werk bij Jeugd 
Met Een Opdracht zijn Ada en Maarten ook verbonden met 
het werk in India. 
Voor het project is door de Protestantse-gemeente te Delden 
te samen met de Projektgroep Deldense Kerken [PDK] het 
fantastische bedrag van € 5.500 bijeen gebracht.  Een super 
mooi bedrag!
Maarten heeft in april een 
bezoek gebracht met andere 
bestuursleden van de Stichting 
WIFI aan het werk in India. 
In de oude keuken heeft hij 
namens de Protestantse-
gemeente te Delden en de 
Projectgroep Deldense Kerken 
het geld aan Daniel en Joyce 
Pachaiyappan overhandigd. 

Op dit moment worden er honderden monden gevoed en het 
eten wordt doorgaans buiten gekookt in een grote pot op een 
houtvuur. Wij kunnen u vertellen dat dit geen leuk werkje is 

als het buiten al rond de 45C˚ 
is. Ook laat de hygiëne op die 
manier natuurlijk van alles te 
wensen over. 

Soms worden de groentes en 
het vlees in de ‘keuken’ bin-
nen klaar gemaakt. En in het 
natte seizoen wordt daar ook 
gekookt. 
Om de nieuwe keuken te 

bouwen moet er eerst wat gesloopt worden. Oude tijdelijke 
muren moeten weg om plaats te maken voor het nieuwe. 
Natuurlijk  moet er ook een eerste steen gelegd worden. Dat 
werd een hoeksteen in de grond.
De wezen, weduwen, doven, blinden, leprozen en daklozen 
hopen dat de keuken gauw realiteit wordt. En dat dankzij uw 
hulp.
Hier houdt het voor de Stichting WIFI niet op. Om al deze 
monden te voeden en een hoopvolle toekomst te geven gaat 
de stichting verder met haar werkzaamheden. Daarnaast is 
de stichting doende om sponsors te vinden voor een 7 tal 
meisjes die opgeleid willen tot verpleegkundige.

De bouw is begonnen met afbraak
Zoals het gebruikelijk is met het bouwen van iets nieuws 
dient eerst het oude afgebroken te worden. Ik moet ineens 
denken dat dat ook met ons geloofsleven zo is. Als we 
op zondag in de dienst iets 
nieuws horen kunnen we 
zeggen: oh wat mooi, wat 
goed, wat waar.  Echter als het 
daarbij blijft dan is het net als 
naar een show room gaan en 
keukens kijken maar niet be-

reidt zijn om afscheid te nemen 
van onze oude keuken.
Zien we hier nog hoe de muren 
op de plek waar de oude keu-
ken annex eetzaal en slaapzaal 
waren stonden. 
Nu ziet dat er iets anders uit. 
De poort staat er nog maar 

dan heb je het ook wel gehad. Het fundament blijft.  Zo ook 
met ons geloofsleven. 

Daniel en Joyce hebben een plan met een bouwtekening en 
een schets hoe het er allemaal straks uit zou kunnen gaan 
zien. Er is hoop! Ze hebben ook niet teveel afgebroken.
Daniel en Joyce hebben de toekomst voor ogen en niet het 
verleden. Zij zien door de puinhoop heen een nieuw gebouw 
met een nieuwe keuken daarin verrijzen. En wat meer zij zien 

al die mensen die daar van gaan genieten. Hun verwachting 
en hoop hebben zij gesteld op het plan voor de toekomst. En 
de bouwtekening is hun daarbij tot leidraad.
Nu nog even dit! Maar straks!!

Jeugddienst 19 juni 2016
Na een link aantal maanden van voorbereiding was op 19 
juni de langverwachte jeugddienst.
Een dienst voor en door de jeugd.
Maar vooral ook een dienst met een verrassing, omdat er 

van te voren niets verteld is over wat er ging gebeuren. En 
dat bracht bij de een een glimlach en bij de ander een frons. 
Maar dat mocht ook. Want het was voor de eerste keer dat 
er tijdens een dienst op een volledig andere manier werd 
omgegaan met een eredienst. Het ging van popmuziek naar 
een stuk uit de Passion van 2016, het lied Ken je mij. Maar 
ook van Bob Marley One heart tot lied 975 op de melodie 
van Eens als de bazuinen klinken. Het thema dat centraal 
stond was Ontmoeten, en dat kan op vele manieren. Na een 
uiteenzetting over is kennen hetzelfde als ontmoeten werd 
er een stellingen spel gespeeld waarbij de hele gemeente in 
de benen kwam en mee deed. Ook op de vragen waarom 

iemand gekozen had voor een bepaalde mening werd grif 
antwoord gegeven. Omdat je op vele manieren kunt ontmoe-
ten was er ook een ontmoeting met Wim en Swiertje Boer die 
op dat moment met hun jacht in Lübeck lagen. Via een skype 
verbinding was er een digitale ontmoeting, waarover van te 
voren de meningen toch ook wel wat verdeeld waren. En bij-
zonder genoeg na de skype verbinding waren er mensen die 
toegaven dat er wel een meerwaarde in zat op deze manier 
gebruik te maken van internet. Na dit alles, en een volgende 
keer zal het niet zo lang duren, was er een moment van 
ontmoeten onder de toren met wat lekkers gebakken door 
de jongelui en leiding van de jeugdkerk. Vanuit de evaluatie 
formulieren kwam duidelijk naar voren dat een dienst op een 
andere manier nog wel eens vaker gedaan mocht worden. Wij 
hopen dat in de toekomst een samenwerking tussen jeugd en 
de gemeente een waardevolle samenwerking zal zijn.

Leiding en jongeren van de jeugddienst, Leanne, Robert, 
Maureen, Janna, Marieke, Thijmen, Ewout, Erica en ds. An-
nerie Snier.
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Gewelfschilderingen
In de dienst van zondag 22 mei 2016 is iets verteld over de  
gewelfschilderingen en de afbeeldingen daarop.  In de week 
daarna hebben de kinderen van de basisscholen onder het 
motto: “Heiligen en idolen” deze afbeeldingen bekeken en 
verwerkt in een schilderij. Daarom leek het goed deze afbeel-
dingen hier kort  te  bespreken. 
De gewelfschilderingen dateren van omstreeks 1500. In die 
tijd was er nog één christelijke kerk.   Dat was ook de  tijd, 
dat de meeste gewone mensen niet konden lezen. Het zou 
nog bijna 100 jaar duren, voordat er een schooltje in Delden 
opgericht werd.  Bovendien  waren de weinige boeken, die 
er waren,  ook nog meestal in het Latijn geschreven. Dat 
was ook het geval met de bijbel,  de Vulgaat. Pas veel later, 
in 1637, kwam er een complete Nederlandse vertaling  van 
de bijbel, de Statenvertaling. Voor die tijd waren er al wel 
deelvertalingen.
Om de mensen toch wat bij te brengen over de  bijbelver-
halen  werden in de kerken schilderingen aangebracht. De 
belangrijkste boodschap van de kerk was in die dagen, dat 
men goed moest leven om in de hemel  te komen. Bij de 
wederkomst van Christus, de opstanding, werd dat beslist. 
Goede mensen kwamen in de hemel, maar als men niet goed 
geleefd had  kwam men in de hel. De uitbeelding  daarvan 
heet “het Laatste Oordeel”. Schilderingen daarvan waren 
in veel kerken aanwezig. De kerken waren  naar het oosten 
georiënteerd, de richting van het heilige land en Jeruzalem, 
waar Christus 
zou verschijnen. 
De uitbeelding 
van het Laat-
ste Oordeel 
werd vaak op 
het oostelijke 
gewelf of de 
oostelijke wand 
van de kerk 
aangebracht. In 
Delden dus op 
oostelijke travee 
van de kerk, 
ook wel de vie-
ring genoemd. 
De uitbeelding 
in Delden is uitgebreid vergeleken met  die van veel  andere 
kerken en bestaat uit vier delen.
Christus oordeelt de doden 
Aan de oostkant is Christus afgebeeld, staande op de regen-
boog met de aardbol tussen Zijn voeten. Ernaast blazen en-
gelen op bazuinen om de doden uit de graven op te wekken. 
Dat zie je aan de onderkant.  Rechts van Christus, links op de 
afbeelding, staat Maria, die voorspraak doet voor de doden. 
Aan de andere kant staat Johannes de Doper, te herkennen 
aan de kemelharen mantel met nog de kop en de poten van 
de kameel eraan. Hij doet voorspraak voor de mensen ui t 
het Oude Testament.  Naast het hoofd van Christus zijn een 
lelietak, symbool voor barmhartigheid (rechts van Christus) 
en een zwaard, symbool van  rechtvaardigheid en oordeel 
(links) te zien.  
De weging door aartsengel Michaël 
Tegenover Christus is de aartsengel Michaël afgebeeld. In zijn 
rechterhand heeft hij een kruisstaf en in zijn linkerhand een 

weegschaal om de zielen te wegen. Een duiveltje probeert 
de weging te beïnvloeden door aan één van de schalen te 
trekken. Links van Michaël is een engel afgebeeld met een 
palmtak van de overwinning en de hemelsleutels. 
De hemel
De hemel is de plaats voor de uitverkorenen. De afbeelding 
is geschilderd in vrolijke kleuren.  Rechts onder zien we de 
engel  Gabriël met voor hem Petrus, die de mensen toelaat.  
Een bisschop probeert onder de arm van Petrus door te glip-
pen, maar een duivel houdt hem tegen. Volgens de bijbel zijn 
er veel woningen. We zien engelen met muziekinstrumenten, 
onder anderen met  bazuinen, een vedel en een orgeltje. 
Langs de rand zijn de apostelen met een nimbus afgebeeld.
De hel
De hel  is zeer uitgebreid geschilderd in gifgroene kleuren. Er 
zijn een groot aantal oneerlijke of onmatige mensen uitge-
beeld. Voorbeelden zijn:  links is een  woekeraarster met een 

geldbuidel en rechts een  drinkebroer met een kruik  en een 
valsspeler  met valse dobbelstenen. Daartussen is de bek van 
de Leviathan te zien, waarvan de muil de hel verbeeld. Daar 
worden de zondaars, waarbij ook een bisschop, door duivels 
met een karwats ingejaagd. Links is een zwarte te zien en 
een onthoofde man met zijn hoofd in de hand. Daarboven 
een duivel met een hoorn op een toren. Helemaal linksboven 
zijn zwarte kopjes te zien. Dit zijn waarschijnlijk ongedoopte 
kinderen in het voorgeborgte, die door gebeden hopelijk nog 
in de hemel komen.
Bisschop
De bisschop komt drie keer voor: in de hemel, bij de uit het 
graf opgestane mensen, meegenomen door een duivel en 
in de hel. Dit is waarschijnlijk dezelfde bisschop drie keer 
uitgebeeld.
Engelen
De vier afgebeelde  engelen horen niet bij het Laatste Oor-
deel. Ze horen bij het passieverhaal, dat in verband staat met 
het “gat in de hemel”, de opening in het gewelf. Daarover  is 
al eens iets verteld in een voorgaand artikel in dit blad.
Afsluiting.
De gewelfschilderingen zijn beter bewaard gebleven dan de 
muurschilderingen, omdat ze onder het dak waren aange-
bracht en weinig last van vochtinvloeden hebben gehad, 
zoals bij de muren. Er is een afbeelding van het totaal bijge-
voegd, waarop helaas niet alles goed te zien. Daarvoor zou 
van elk detail een foto nodig zijn, maar dat wordt te veel voor 
dit blad. Dat is alleen gebeurd voor de dobbelstenen in de 
hoop, dat de punten op de zijden te onderscheiden zijn.

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: 

29-08-2016   10-09-2016  interval 4 weken
26-09-2016   08-10-2016  interval 5 weken
31-10-2016   12-11-2016  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
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