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47e jaargang nr. 7 zaterdag 10 september 2016

KERKENNIEUWSDELDEN

In september vragen we tijdens de ‘Vredesweek’ 
aandacht voor vrede in onze zo verdeelde en 
weerbarstige wereld. 
Als we het onderstaande gebed lezen ervaren we 
opnieuw hoeveel angst, verdriet en pijn mensen 
lijden. 

Barmhartige God,
zie vanuit den hoge naar uw schepping
Zie uw mensen, vechtend en moordend,
niets ontziend zich een weg banend
naar eigen macht en eer.

Zie de kapotgeschoten huizen en straten,
de verwoeste steden, de leegte, verlatenheid,
de verstikkende stilte.

Zie de natuur, ooit in bloei, ooit bron van hoop en 
vreugde, draagster van leven, voedsel voor mens 
en dier, nu ziek voor jaren.

Zie uw mensen,
hun ellende, hun jammerklachten en allesdoor-
dringende verdriet om een vader, een moeder, om 
hun kinderen, gedood in het geweld.

Zie uw mensen, hun wanhoop, opgejaagd,
dolend in den vreemde,
op de vlucht in wankele boten,
ploeterend in de modder,
worstelend met grenzen.

Zie uw mensen, hart op slot, ogen en oren dicht,
bevreesd om eigen veiligheid
bang om verlies van eigen ruimte.

Barmhartige God,
zie vanuit den hoge naar uw schepping,
kom in beweging, daal naar ons af,
wees ons tot troost, geef ons uitzicht
en bekeer ons tot uw vrede. Amen.

Petra Versnel

Als ik dit gebed lees heb ik het gevoel dat ik met 
lege handen sta.
Laat ons in de stilte van ons hart, luisteren naar 
elkaar en naar Gods stem. 
De stem van de ander/ ANDER die ons telkens 
opnieuw oproept om in beweging te komen en de 
vrede uit te dragen. 

Carin Timmerman
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ZONDAG 11  SEPTEMBER  
24e  ZONDAG DOOR HET JAAR 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor T. Escher

WOENSDAG 14 SEPTEMBER
14.00 uur Eucharistieviering 
Opening seizoen KBO
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 15 SEPTEMBER
19. 00 uur Oecumenisch Avondgebed 

ZONDAG 18 SEPTEMBER 
25e  ZONDAG DOOR HET JAAR  
9.00 uur Kleuterkerk
9.30 uur Eucharistieviering/
Gezinsviering
m.m.v. het kinderkoor
Pastoor M. Oortman
11.00 uur Oecumenische viering
m.m.v.  Cantu
Ds. R. de Vries/ Drs. Mw. H. v.d. Bemt

ZONDAG 25 SEPTEMBER 
26e  ZONDAG DOOR HET JAAR
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor Z. Nowara

WOENSDAG 28 SEPTEMBER
18,30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

DONDERDAG 29 SEPTEMBER
19. 00 uur Oecumenisch Avondgebed 

ZONDAG 2 OKTOBER 
27e  ZONDAG DOOR HET JAAR
9.30 uur Eucharistieviering/ 
kinderwoorddienst
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor G, Geurts

WOENSDAG 5 OKTOBER
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

ZATERDAG 8 OKTOBER
18.30 uur Mariaviering
m.m.v. het dameskoor
Werkgroep

LECTOREN EN LECTRICES
11 sept.   9.30 uur H. Spekreyse
25 sept.   9.30 uur W. Velthuis
 2  okt.   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 maand oktober is er op maandag-
avond om 19.00 uur Rozenkransgebed.

ZONDAG 11 SEPTEMBER
17e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds A.T. de Vries; afscheid 
ambtsdragers en wijkcontactpersonen
Oppas: Anje Gnodde
Nevendienst: Erica Bakker
Uitgangscollecte: PKN Jeugdwerk

ZONDAG 18 SEPTEMBER
18e zondag na Pinksteren
11.00 uur oecumenische vredesdienst in 
de Nieuwe Blasius; convent van pas-
tores: p. H. v.d. Bemt; ds A.T. de Vries; 
m.m.v. Cantu o.l.v. Marjolein Vos
Oppas: Maaike Sligt
Nevendienst: Jikkie Veenstra

DONDERDAG 22 SEPTEMBER
19.00 uur oecumenisch avondgebed

ZONDAG 25 SEPTEMBER
19e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds E. v.d. Meulen
Oppas: Petra Tuitert
Nevendienst: Erica Bakker
Uitgangscollecte: Vredeswerk

19.30 uur vesperviering m.m.v. de 
Blasiuscantorij

ZONDAG 2 OKTOBER
20e zondag na Pinksteren; 
Israëlzondag
10.00 uur ds A.T. de Vries
Oppas: Maaike Claassen
Nevendienst: Tineke Lantink
Uitgangscollecte: Kerk en Israël

DONDERDAG 6 OKTOBER
19.00 uur oecumenisch avondgebed
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Zondag 11 september
Woord en Gebed 10.15 uur
Ds. A.J. Snier

Vrijdag 16 september
Woord en Gebed 15.00 uur
Ds. A.J. Snier

Zondag 18 september Vredeszondag
Oecumenische viering in de 
Nieuwe Blasius 11.00 uur
Pastor H. v.d. Bemt en ds. A.T. de Vries

Vrijdag 23 september
Woord en gebed 15.00 uur
Mw. A. v.d. Haar

Zondag 25 september 
Eucharistieviering 10.15 uur 
Pastor T. Escher

Vrijdag 30 september
Woord en Gebed 15.00 uur
Mw. M. Mulder

Zondag 2 oktober
Woord en Communie 10.15 uur
Pastor M. v.d. Linde

Vrijdag 7 oktober
Heilig Avondmaal 15.00 uur
Ds. A.T. de Vries
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Sjana tova – een goed jaar
In het najaar viert de synagoge een aantal grote feesten: 
Nieuwjaar (3 en 4 oktober), Grote Verzoendag (12 oktober), 
Loofhutten (17-23 oktober), Vreugde der Wet (25 oktober) 
. In de Protestantse kerk staan we daar altijd even bij stil. 
Niet om die feesten op dezelfde manier te gaan vieren, 
maar wel om weer even goed te beseffen waar wij als kerk 
vandaan komen. Via Jezus, die de weg van Israël ging, zijn 
wij immers op het spoor gezet van het geloof in de God 
van Abraham, Izaäk en Jakob, ‘de God die zeer hoog zit 
en die zeer laag ziet om de arme en de behoeftige op te 
richten’. De laatste woorden zijn uit Psalm 113, de psalm 
die in de afgelopen weken enkele malen in de leesroosters 
voorkwam. Het zijn woorden die doorklinken in het evange-
lie. God, groot en voor ons vaak verborgen, is de God die 
allereerst de mens in de diepte ziet en nabijkomt. Bij hem 
worden de laatste de eersten en de eersten de laatsten. 
Die omkering waarvan zowel Oude als Nieuwe Testament 
telkens weer getuigen, en die vaak ingaat tegen wat wij 
gewend zijn en gewoon vinden, kleurt onze vieringen, 
ons leven. Het is goed om elk jaar even stil te staan bij de 
joodse feestdagen en bij waar we vandaan komen. Het reikt 
ons gedachten aan die we soms kwijt dreigen te raken en 
die ons weer op het goede spoor zetten. Sjana tova, een 
goed en zoet jaar. Een mooie wens bij het joods Nieuwjaar, 
en voor een nieuw winterseizoen.
ds A.T. de Vries   
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CONCERT BIJ KAARSLICHT  

 Het volgende Concert bij Kaarslicht in de Oude Blasius 
is op zaterdag 24 september a.s. De uitvoerenden zijn de 
mezzo-sopraan Valeria Boermistrova en de organist Henk 
Linker. 
Met het oog op de kerkruimte en de mogelijkheden van het 
monumentale Naber-orgel hebben zij een indrukwekkend 
programma samengesteld met muziek van drie uitmun-
tende componisten.
Van de Lutheraan Johann Sebastian Bach wordt de ko-
raalbewerking “Ein feste Burg ist unser Gott’ gespeeld, en 
samen laten ze twee aria’s horen. 
Heel bijzonder zijn de “Variations Sérieuses” van Felix Men-
delssohn Batholdy. Deze muziek is in 1841 gecomponeerd 
voor piano, en onlangs bewerkt voor orgel door Reitze 
Smits. Meerdere delen uit deze variatiereeks verlangen van 
de speler een virtuoze techniek. Van dezelfde componist 
zingt Valeria Boermistrova een aria “Er kennt die rechten 
Freudenstunden” en een “Salve Regina”.
In het derde deel van het concert staat muziek van Max 
Reger. Eerst worden twee liederen gezongen uit opus 105. 
Dan wordt het concert besloten met de groots opgezette 
koraalfantasie “Ein feste Burg ist unser Gott”. De katholieke 
componist componeerde zeven grote koraal fantasieën; 
“Ein feste Burg” is de eerste en gecomponeerd in 1898. 
Met dit prachtige, zeer uitgebreide orgelwerk over één van 
de liederen van de reformator Martin Luther (1483-1546) 
wordt in Delden het begin gemarkeerd van het Lutherjaar.
In oktober 1517 publiceerde Luther zijn 95 stellingen; deze 
handeling wordt gezien als het begin van de reformatie. 
Het komende jaar worden veel evenementen georgani-
seerd rondom Luther en de reformatie, ook in Twente. Het 
is goed dat Henk Linker in dit Concert bij Kaarslicht twee 
zeer uiteenlopende bewerkingen laat horen van wellicht het 
bekendste lied van Luther.
(GH)
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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
Sam Al Mailla - 7 juli - 42 jaar - Dalkruid14 - e.v. Z. Arshid
Hermien Berendsen - 10 juli - 83 jaar - ’t Reef 16 - w.v. H. Giesen
Marie Spanjer - 13 juli - 88 jaar - Kalkboerweg 15 - w.v. R, Wienk
Anita van den Bos - 18 juli - 79 jaar - Stadshagen 218 - w.v. J. Oude Wesselink
Albertus Möller - 23 juli - 74 jaar - Ambt Delden - w.v.T.  Wilmink
Trudy Jannink - 2 augustus - 83 jaar - Meijlingstraat 11- e.v. B. Hollink
Arnoldus ten Heggeler - 90 jaar - Langestraat 89 - w.v. M. Braakhuis en J. Ruepert
Ben Veldhuis - 26 aug. - 74 jaar - Averinkstraat 16 - e.v. A. Busschers

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 geno-
men worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.

KIND LATEN DOPEN?
Doopzondag 27 november 2016
Voorbereidingsavonden:
Donderdag 6 oktober 2016 in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.
Donderdag 13 oktober 2016 in het parochieel centrum Hengevelderstraat 24 in Goor.
Tijdstip 20.00 uur. Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in Delden.

Mensen in nood. 
Op zaterdag 1 oktober is er weer een kledinginzameling op de parkeerplaats van het 
station Tijd: 10-12 uur
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Bedevaart Bannuex
Er is van 7 t/m 11 okt. 2016 weer de 5 daagse bedevaart  en op 
8 en 9 okt weer de 2 daagse bedevaart naar Banneux. Opgave 
voor 17 sept. a.s. bij Mevr. A. Averdijk, Lijsterstraat 5, 7491ZM 
Delden. Tel. 074 3763473.

VAN DE LOCATIERAAD/PASTORAATGROEP   
Jubeljaar toont de barmhartigheid van God
In het gesprek met het tijdschrift Credere geeft Paus Franciscus 
drie belangrijke motivaties voor het Jubeljaar van de Barmhartig-
heid; ‘De wereld moet allereerst de barmhartigheid van God de 
Vader ontdekken. Bovendien dreigt de Kerk toe te geven aan de 
bekorting om een strikte lijn te volgen en slechts morele regels te 
beklemtonen. Daardoor worden velen uitgesloten. De Kerk is ge-
roepen om een “veldhospitaal te zijn”, met plaatsen voor mensen 
die gekwetst en beschadigd zijn. 
Tot slot heeft de wereld een grote nood aan barmhartigheid. Wij 
zijn allen zondaars en dragen allen onze lasten. God wil ons zijn 
barmhartigheid tonen en zendt ons daarom zijn Heilige Geest.’
Door de barmhartigheid centraal te plaatsen streeft Paus Fran-
ciscus niet een of andere strategie na:
‘De wereld van vandaag heeft grote nood aan medelijden en 
medeleven. Wij zijn gewend geraakt aan de slechte en gruwelijke 
nieuwsberichten en gruweldaden in naam van God.
Daarom moeten wij onze traditie van barmhartigheid opnieuw 
met klem benadrukken.’
‘De ontdekking van een barmhartige en meelevende God, die 
teder is voor de mensheid, moet ons aanzetten tot een andere 
houding tegenover onze medemensen. De ontdekking van de 
barmhartigheid moet ons aansporen om meer verdraagzaam, 
geduldiger en zachtaardiger te zijn.
Het Jaar van de Barmhartigheid moet leiden tot een revolutie van 
de tederheid.
Zieken sporen ons spontaan aan tot zorg, al kan die dubbel-
zinnig worden geïnterpreteerd. Maar de zorg is ook de eerste 
houding van een vader en moeder voor hun nieuwgeboren kind. 
Zo zeggen zij: Ik hou van U.
Ik wens U het allerbeste.’
www.rkdocumenten.nl, d.d.3 december 2015

Aartsbisdom naar Rome in Heilig Jaar
Paus Franciscus nodigt gelovigen 
wereldwijd uit om tijdens het Heilig 
Jaar van de Barmhartigheid naar 
Rome te pelgrimeren. Vanuit Neder-
land reizen diverse katholieke organi-
saties, bisdommen en parochies dit 
najaar naar de Eeuwige Stad. Kardi-
naal Eijk: “Het Aartsbisdom Utrecht 
zal natuurlijk niet ontbreken. Ik nodig 
de gelovigen in het aartsbisdom van 
harte uit om aan deze bijzondere 
bedevaart naar Rome deel te nemen. 
Met vele andere Nederlanders vieren 
we op 15 november daar de ‘Neder-
landse Dag’.” Inmiddels is bekend 
geworden dat paus Franciscus die 
dag de Nederlandse bedevaartgangers persoonlijk zal toespre-
ken na aloop van de gezamenlijke Eucharistieviering in de Sint-
Pieter, waarin kardinaal Eijk hoofdcelebrant zal zijn en de overige 
aanwezige Nederlandse bisschoppen concelebreren.

Bedevaartprogramma  
Rector Patrick Kuipers van het Ariënsinstituut is hoofdaalmoe-
zenier van de ‘Utrechtse’ bedevaart naar Rome. De deelnemers 
ontmoeten paus Franciscus bij de algemene audiëntie, maken 
een wandeling in het teken van barmhartigheid door de boeiende 
en gezellige wijk Trastevere en bezoeken de andere basilieken 
en hoogtepunten van Rome. De bedevaart wordt afgesloten met 
een zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale 
kerk van het bisdom Rome met daarin de zetel van de bisschop 
van Rome, de paus. Uiteraard is er genoeg vrije tijd om zelf de 
stad te verkennen.
Programma Nederlandse Dag   
Deze dag begint met een gezamenlijke Eucharistieviering in de 
Sint-Pieter. Hoofdcelebrant is kardinaal Eijk, de overige aanwe-
zige Nederlandse bisschoppen zullen concelebreren. Na aloop 
zal paus Franciscus de Nederlandse pelgrims toespreken. Na de 

gezamenlijke lunch wandelen de pelgrims langs onder andere 
de Engelenburcht, het Piazza Navona en het Pantheon naar de 
basiliek Santa Maria Maggiore waar de dag wordt afgesloten 
met een Vespers. “Deze dag zal vooral in het teken staan van 
vreugde en verbondenheid. Iedereen mag zich daarbij welkom 
voelen. Het belooft daarom een unieke ervaring te worden,” 
aldus de VNB.
14 t/m 19 november 2016, prijs: € 839
(toeslag eenpersoonskamer € 150).
Meer informatie en aanmelden: dhr. Ben Lokate, tel.: 030 
2361570 of e-mail: lokate@aartsbisdom.nl. 
Of bel met VNB: 073 6818111, zie ook www.vnb.nl.
 
DIACONIE
De collecte van 28 augustus voor de Miva heeft een mooi bedrag 
van € 270,68 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Werkgroep Miva   
Missie Ontwikkeling en Vredesgroep

Geloofsgemeenschap H.Blasius

MISSIO Wereldmissiemaand oktober 2016: FILIPPIJNEN  

Idolen in het jaar van de barmhartigheid : de zusters van naas-
tenliefde

Missio besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke kerk in de 
Filippijnen. Natuurrampen, armoede, corruptie en huiselijk ge-
weld eisen hun tol. Gelovigen bidden om Gods hulp.

Land van tyfoons
Vaak worden de Filippijnen getroffen door zware tropische stor-
men. In 2013 raasde de supertyfoon Haiyan over het land en liet 
een spoor van vernielingen na. Duizenden mensen vonden de 
dood. Filippino’s die het overleefden, hebben niets meer. Geen 
huis, geen werk, geen school en geen kerk. Zo ook de vissersge-
zinnen aan de kust van Tacloban. 

Armoede: Leven op straat of als huisslavin naar het buitenland
De armoede in de Filippijnen is erbarmelijk. In Manilla leven veel 
mensen op straat, zoals mevrouw Guillermas Vitmy met haar 
driejarig zoontje Danielo. Ze verdient wat geld met de ietstaxi. 
’s Avonds slapen ze in de riksja. Veel andere vrouwen zoeken 
huishoudelijk werk in het buitenland, zoals  Saoedi-Arabië en 
de Emiraten Vaak worden ze uitgebuit, mishandeld en met lege 
handen teruggestuurd. 

Barmhartige Samaritanen  
Missio steunt projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten 
Gods barmhartigheid zien in hun pastorale werk. De Benedicti-
nessen bouwen van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in 
Tacloban. In Manilla leidt  zuster Cecille Ido het gezinscentrum 
‘Tuluyan’, waar dakloze gezinnen worden opgevangen. 

Help onze medechristenen in de Filippijnen.
Geef aan MISSIO in de collecte op Missiezondag 23 oktober en 
schrijf uw bijdrage over op NL46RABO0313363838 t.n.v. MOV 
Aktie Wereldnood o.v.v. Filippijnen
Zie www.heiligegeestparochie.nl en  www.missio.nl 

NL14 INGB 0000 0110 20

D E N  H A A G



6

PROTESTANTSE GEMEENTE
 
AFSCHEID …
Met emeritaat gaan, 65 jaar worden, AOW-pensioen krijgen, lange tijd is dat 
iets wat anderen raakt en ‘overkomt’. Tot het moment dat je beseft dat je allerlei 
dingen voor het laatst doet of bijwoont. De tijd van afscheid nemen is aangebro-
ken. En de tijd gaat sneller dan je door hebt. Het is onmogelijk om bij u allen nog 
eens op bezoek te komen. Maar wilt u mij nog over één of ander spreken, belt u 
dan rustig op, dan maken we een afspraak. En ik hoop u te ontmoeten de ko-
mende tijd in één van de diensten, op de afscheidsavond 15 november, of in de 
afscheidsdienst op de eerste Advent, 27 november a.s., of bij een andere bijeen-
komst. Ondertussen zijn we al enige tijd op zoek naar een nieuw huis. De ruimte 
van de heerlijke pastorie en de prachtige plek aan het Kerkplein zullen we missen. 
We blijven niet in Delden wonen, om opvolgers niet voor de voeten te lopen, maar 
we zoeken wel iets in de ruime omgeving van Delden. Nu Gerrit vanaf 1 augustus 
jl. een andere baan heeft, als organist van de nieuwe kapel van het nieuwe zie-
kenhuis in Enschede, moet dat voor hem ook goed bereikbaar zijn. Tot aan onze 
verhuizing blijft Gerrit wel de kleine diensten in Delden spelen, vespers, oecume-
nisch avondgebed, in de Driekoningenkapel, rouwdiensten. In november hopen 
we samen afscheid te nemen.

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 11 september wordt er afscheid genomen van een aantal ambtsdra-
gers en wijkcontactpersonen, met dank voor hun soms jarenlange inzet voor de 
gemeente. Een aantal mensen verlengt hun periode als ambtsdrager of wijkcon-
tactpersoon. Ook hun namen zullen genoemd worden.
Zondag 18 september is er een oecumenische viering om 11.00 uur in de Nieuwe 
Blasius m.m.v. het oecumenisch koor Cantu o.l.v. Marjolein Vos-Kuperus. We 
staan in de viering stil bij de 50e Vredesweek en bij het 50-jarig bestaan van de 
Raad v. Kerken in Delden.
Zondag 25 september gaat ds. E. v.d. Meulen voor. Het zal waarschijnlijk niet een 
echte startzondag zijn, maar wellicht wel met een apart accent. ’s Avonds is er een 
vesperviering m.m.v. de Blasiuscantorij.
2 Oktober is de Israëlzondag. Het joods Nieuwjaar valt op 3 en 4 oktober (de 
dag begint in de joodse traditie op de avond, bij zonsondergang, want je moet 
in je leven door het duister heen naar het licht toe, door de nacht naar de dag, 
door de ellende naar het geluk, en niet andersom), en is het begin van een aantal 
grote joodse feestdagen: Grote Verzoendag (12 oktober), Loofhuttenfeest (17-23 
oktober), Slotfeest (24 oktober), Vreugde der Wet (25 oktober). Als kerk hoeven we 
deze feesten niet ‘na te spelen’, maar we moeten er elk jaar wel even bij stil staan, 
want het gaat om onze wortels, om waar we vandaan komen, om ons geloof in de 
God van Israël die wij via Jezus hebben leren kennen.
De lezingen zullen vaak uit het Lucasevangelie zijn en het oecumenisch leesroos-
ter de Eerste Dag wijst een alternatieve route aan uit Genesis 25 – 50. Prachtige 
verhalen, maar of we ze zullen lezen is nu nog niet duidelijk, er zijn nog geen 
afspraken over gemaakt.

GEBOREN
Op 1 augustus 2016 werd Femke Lisa geboren, dochter van Maarten en Karin 
Gijselaar en zusje van Simon (De Dinkel 13, Delden). Van harte geluk gewenst en 
we hopen dat Femke zal opgroeien tot een blij en gelukkig mensenkind.
 
VREDESWEEK
Van 17 t/m 25 september wordt voor de 50e keer de Vredesweek gehouden. Zoals 
gewoonlijk, nu al vijftig jaar, neemt PAX het voortouw in het organiseren van de 
Vredesweek. PAX zet zich in om mensen te beschermen tegen oorlogsgeweld. 
De Vredesweek is een goed moment om te laten zien dat vrede iets is wat ons al-
lemaal verbindt. Er wordt ook dit keer aandacht besteed aan de oorlog in Syrië en 
de moedige mensen die zich daar blijven inzetten voor vrede. Bijvoorbeeld door 
scholen op te zetten waar kinderen van alle religieuze achtergronden, jongens 
en meisjes, samen les krijgen. Deze lessen in vrede bieden een alternatief voor 
de lessen in haat en geweld. Zo leert een nieuwe generatie daar dat verbinding 
vrede brengt. Dat is ook in onze eigen samenleving van belang. Ook hier wordt het 
steeds moeilijker om open te staan voor elkaars standpunten en de verschillen te 
respecteren. Het thema van de 50e Vredesweek is ‘Vrede verbindt’. 

RAAD VAN KERKEN
De Raad van Kerken in Delden bestaat dit jaar 50 jaar. In de oecumenische viering 
op 18 september a.s. zullen we daar aandacht aan besteden. Velen hebben in de 
ontmoeting tussen kerken en gelovigen in de afgelopen jaren tijd en energie ge-
stoken, op heel verschillende manieren. Soms bloeide de oecumene, soms stond 
alles op een laag pitje. Oecumene is nooit een gemakkelijk succesverhaal. Het 
kost altijd iets. Maar wie erin gaat staan, meedoet, aandacht heeft voor de ander, 
wordt er altijd door verrijkt. Hopelijk blijven er altijd mensen in ons midden die el-
kaar opzoeken en telkens weer vormen vinden om samen te geloven en een teken 
van hoop te zijn in deze verdeelde wereld. Daar gaat het om: heelheid en vrede in 
de wereld. Oecumene betekent immers ‘de hele bewoonde wereld’. De Raad van 
Kerken Delden heeft voor het komende seizoen gekozen voor het thema ‘Naasten 

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



7

voor elkaar’. In de aparte bijlage bij dit nummer van Kerken-
nieuws kunt u over het programma en thema meer lezen. 

ds A.T. de Vries 
 
IN MEMORIAM
Hendrik Jan Goorhuis 
Geboren op 29 maart 1934 en overleden op 12 juli 2016
Hendrik Jan Goorhuis heeft zijn hele leven gewoond aan de 
Weldammerstraat 1 te Hengevelde. Daar groeide hij op op het 
boerenbedrijf van zijn ouders, samen met een 8 jaar jongere 
zus. De boerderij was de plek waar hij hoorde, waar zijn hele 
leven zich afspeelde. In 1963 trouwde Dini Smit er bij in. Hier 
werden zijn twee kinderen geboren en hier droeg hij de boer-
derij over aan zijn zoon Jan. 
In de herdenkingsdienst voor zijn leven stonden we stil bij 
Johannes 10: het bekende gedeelte over de Goede Herder. 
Eenmaal binnen de muren van de stal zijn de schapen veilig. 
Zo zoeken mensen ook beschutting van tijd tot tijd. Tijdens 
een herdenkingsdienst voor het leven van een geliefde, zoe-
ken we die geborgenheid binnen de muren van de kerk, bij 
elkaar en bij God.
In vroeger tijden ging het gezin Goorhuis naar de kerk in Goor, 
want dat was het dichtste bij. Daar zal de heer Goorhuis 
ongetwijfeld het beeld van God als een Herder, van Jezus als 
de Goede Herder wel hebben leren kennen. Als boer moet dit 
beeld hem ook niet vreemd zijn geweest. Hij zal vast talloze 
malen de koeien binnen hebben gehaald, ze op stal hebben 
gezet en ze gevoerd hebben. Dan weet je dat je goed voor je 
dieren moet zorgen. 
Als jongen kon hij goed leren en mooi tekenen. Maar al snel 
waren een paar extra handen welkom op het familiebedrijf. 
Met landbouwcursussen in de avonduren spijkerde hij zijn 
kennis bij. Dat zijn hele leven zich vrijwel op één en dezelfde 
plek afspeelde heeft vast ook zijn karakter gevormd. Hij hield 
niet zo van veranderingen, niet van een verandering van 
omgeving bijvoorbeeld. Hij was tevreden op de plek waar hij 
woonde en werkte.  Zijn vrouw Dini zal daar zeker een rol in 
gespeeld hebben: dat hij tevreden was met zijn leven zoals 
het was. Zij was degene die de sociale contacten onderhield, 
zij was betrokken bij het verenigingsleven, organiseerde 
uitjes. En hij leunde daarop mee. De heer Goorhuis hield van 
gezelligheid, van op visite gaan of visite ontvangen. En als er 
een feest werd gegeven, dan moest het ook goed: zoals toen 
ze 40 jaar getrouwd waren. Daarnaast was het nabuurschap 
voor hem belangrijk: de nieuwjaarsvisites, de bruiloften. Ook 
als er – zeker in de jaren na het overlijden van zijn vrouw – een 
vriend langskwam om even bij te praten aan de keukentafel 
en de oude boerentijden te doen herleven, met kofie of een 
borreltje erbij, dan was hij helemaal in zijn element. Hij heeft 
tot zijn laatste levensadem op zijn eigen plek kunnen blijven. 
Al is zijn gedeelte op de boerderij nu stil, er is ook vrede met 
zijn heengaan. De troost en de nabijheid van de Goede Her-
der wens ik toe aan zijn kinderen en kleinkinderen en ieder die 
hem mist. 

Ds. E. v.d. Meulen

Arendina Johanna Ter Boo – Wes
Op 95 jarige leeftijd is op 13 juli Jo ter Boo – Wes overleden. 
Ze werd geboren in Kerspel Goor, gemeente Markelo en 
verhuisde als jong meisje met de hele familie naar de boer-
derij Het Rupert net aan de rand van Delden. Ze maakte deel 
uit van een hechte familie. Ze heeft in haar leven veel werk 
verzet: helpen op de boerderij, in de huishouding bij ande-
ren, met de melkkar rond. Ze trouwde met Johan ter Boo en 
woonden bij zijn familie in huis. Ze kregen twee dochters: 
Truus en Jannie. Ook al was ze druk met de moestuin en de 
beesten voor hen had Jo altijd tijd.
Jo was ook dol op haar klein en achterkleinkinderen. Tijdens 
de dankdienst voor haar leven luisterden we naar dierbare 
woorden van herinnering. We lazen Paulus beroemde tekst 
over de liefde, die het fundament is van het bestaan. We zon-
gen liederen die haar vertrouwd waren.
Jo ter Boo probeerde haar leven langs weg van de liefde te 
leiden, in de verschillende vormen van gemeenschap waar ze 
in haar leven deel van uit maakte. Ze vertrouwde op God. Bij 
haar laatste rustplaats baden we het Onze Vader. Het gebed 
waarmee Jo afscheid nam van allen die haar lief waren en 

waarmee ze hen toevertrouwde, in geloof en met hoop, aan 
de liefde van haar Vader.

ds. Annerie Snier, Geestelijk Verzorger

Barend Morsink
Op 26 juli 2016 overleed Barend Morsink in de leeftijd van 
89 jaar (Molenstraat 37, Delden), na een korte ziekenhuisop-
name.  Barend werd geboren op boerderij ’t Moatderk aan de 
Warmtinklaan. Hij was de jongste van de drie zoons. Na zijn 
tijd in militaire dienst waarover hij allerlei verhalen kon vertel-
len, ging hij werken bij de melkfabriek in Deldenerbroek, enige 
tijd bij de Servo en later weer bij de melkfabriek. Op zijn 58e 
stopte hij en hij is daarna nog vele jaren bij huis geweest. Hij 
was graag buiten en altijd bezig, in de tuin, met de kippen, 
bloemen, het paard, met handelen. In 1960 trouwde hij met 
Dien Zendman. Er werd een huis gebouwd aan de Welberg-
sweg. Barend en Dien kregen 4 kinderen. In hun huis was 
iedereen altijd welkom, ondanks de zorgen die er jarenlang 
waren om de gezondheid van Dien. In de jaren ’90 werd de 
moeilijke beslissing genomen om naar Stad Delden te ver-
huizen, maar Barend heeft daar nooit spijt van gehad. Begin 
2000 overleed Dien, maar ondanks alle verdriet kon Barend 
toch verder en redde hij zichzelf. In 2005 ontmoette hij zijn 
oude kennis Reina met wie hij een aantal jaren een goede tijd 
heeft gehad. Na haar overlijden in 2015 werd het leven voor 
Barend zwaarder. Hij liep moeilijk, maar met hulp van kinderen 
en de mensen van Carint kon hij thuis blijven wonen. Hij was 
geen mens van veel woorden, hij was aardig, maar soms ook 
heel direct. Trots was hij op zijn kinderen en kleinkinderen, en 
bewust heeft hij op de laatste dag van zijn leven laten weten: 
het was goed. In de afscheidsdienst op 1 augustus lazen we, 
naast de trouwtekst uit 1 Timotheüs 6 ‘Bewaak hetgeen je is 
toevertrouwd’, ook ‘afscheidswoorden’ van Jezus uit Johan-
nes 15 ‘Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief’.

Ds. A.T. de Vries

GIFTEN
Via een wijkcontactpersoon  ontvingen wij  € 20
Wij willen de gever van harte bedanken.

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
B. Methorst 

VAN DE KERKENRAAD
Van de beleidsplancommissie.
In het laatste nummer van Kerkennieuws heeft u kunnen lezen 
dat het beleidsplan door de kerkenraad met algemene stem-
men is aangenomen en vastgesteld. Zondag 3 juli hebben 
we als commissie het eerste exemplaar van het beleidsplan 
2016-2020 “verbinden in verscheidenheid” oficieel aan de 
voorzitter van de kerkenraad en aan de aanwezige gemeente-
leden uitgereikt. Voor de kinderen was er een beleidsplan “op 
maat” aanwezig, een bouwplaat waarmee ze hun kerk kunnen 
“bouwen en inkleuren”. 
De commissie heeft gedurende dit traject ervaren dat er heel 
veel activiteiten door vrijwilligers met veel inzet en enthousi-
asme worden uitgevoerd. In het beleidsplan zijn deze activi-
teiten niet allemaal genoemd, maar de kerkenraad kent ze en 
wij hebben geadviseerd om daar vooral mee door te gaan. 
Als gemeente mogen we best trots zijn op zoveel passie en 
motivatie van vele vrijwilligers. Een compliment geven is het 
minste wat we kunnen doen! Voor de commissie is het werk 
afgerond. Het is nu aan de kerkenraad èn de gemeente om 
hiermee aan de slag te gaan.
Wij willen allen die ons, in welke vorm dan ook hebben gehol-
pen en gesteund bij de totstandkoming van dit plan, bedan-
ken voor hun betrokkenheid. Dit maakte voor ons duidelijk dat 
we er niet alleen voor stonden, maar dat we samen dit traject 
hebben gelopen.

Namens de beleidsplancommissie
Dick Hogenkamp

Beleidsplan breed gedragen
Drie speerpunten
Het beleidsplan  ‘Verbinden in verscheidenheid ‘  is goed 
gevallen in onze gemeente. Op 3 juli mocht ik als kersverse 
voorzitter van de Deldense kerkenraad het beleidsplan in 
ontvangst nemen. De drie speerpunten van beleid: geloofsge-
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sprek, ontmoeting met elkaar en dienst aan de samenleving 
vormen volgens de gemeenteleden  prima uitgangspunten 
voor het beleid voor de komende vier jaar. De gemeenteleden 
herkennen  in dit beleidsplan hun ideeën en suggesties die 
de beleidsplan- commissie uit  de verschillende voorgesprek-
ken  met de werkgroepen en gemeente opgepikt heeft. In de 
kerkdienst van 24 juli zijn de reacties op het beleidsplan via 
gele post-it-velletjes verzameld. Daarnaast zijn een tiental 
brieven binnengekomen.  
Samen kerk-zijn
Opvallend is de grote betrokkenheid van zeer velen en de 
goede wil van allen.  Behoudens de vele ideeën en sugges-
ties  voor voortzetting of vernieuwing van het bestaande werk  
is de rode draad in de reacties dat we samen ‘kerk’ willen zijn 
en dat de kerk is meer is dan een gezelligheidsvereniging.  
De  nadruk ligt op beide woorden: ‘samen’ en ‘kerk’.  Het 
geloofsgesprek biedt vele kansen ons te bezinnen op het 
bijbels ABC en alles wat daaruit voortvloeit.  Dat is de basis 
van ons verbonden zijn.  Daarnaast  staat de onderlinge ont-
moeting op een hoge pit. Belangrijk daarbij een houding  van 
aandacht en respect voor elkaar.  Dat slaat op het tweede 
deel van de titel van ons beleidsplan. Wij zijn niet allemaal 
hetzelfde, maar dat verhindert ons niet samen kérk te zijn: 
verbinden in verscheidenheid. Er staat niet ‘verbonden’ in 
verscheidenheid. Verbinden staat in de tegenwoordige tijd. 
We moeten er vandaag al aan werken.
Meer wensen dan mensen
Verheugend is dat er drieëntwintig nieuwe ideeën geopperd 
zijn die prima passen in de drie speerpunten van beleid.  
Die ideeën variëren van een spirituele wandeling  tot een 
inloopochtend,  van themadiensten tot duurzaamheid.  Een 
belangrijke kanttekening daarbij is dat we meer wensen 
dan mensen hebben, die een taak op zich willen nemen. De 
vergrijzing in onze gemeente is daar zeker debet aan.  Ook 
de kerkenraad kan niet alles. Het is de bedoeling dat we op 
grond van de reacties in oktober met een activiteitenfolder 
willen komen, waarin u kunt zien hoe de diverse speerpunten 
van beleid vorm krijgen in het werk van de vele commissies 
en werkgroepen, die onze gemeente rijk is ( eenendertig 
stuks!!) en welke nieuwe ideeën opgepakt zullen worden. Veel  
zal afhangen of we ‘trekkers’ kunnen vinden voor de diverse 
activiteiten van ons zondagse en doordeweekse kerkenwerk.  
Conclusie  
Het beleidsplan wordt breed gedragen. De drie speerpunten 
geloofsgesprek, ontmoeting en samenleving vormen goede 
aanknopingspunten voor de kerkelijke activiteiten. Het aller-
belangrijkste dat vanuit de reacties naar voren komt is vooral 
een kwestie van attitude van aandacht en respect,  die in en 
door alle activiteiten zou moeten doorklinken. Daarbij worden 
grote woorden uit het bijbels ABC en het christelijke geloofs-
goed vanzelfsprekend als beschouwd. Woorden als saamho-
righeid, verdraagzaamheid en verzoening. 
Eruit springt is het idee van de inloopochtend. Vijf mensen 
hebben zich daar al voor opgegeven. Ook het idee van meer 
variatie in de kerkdiensten met themadiensten en jeugd-
diensten wordt breed gesteund. Verder is er een scala ideeën 
genoemd, die door een of twee mensen voorgesteld worden.
Tenslotte
De kerkenraad is zeer erkentelijk voor de vele reacties en 
voor de tijd en moeite die velen er voor over hadden  zorg-
vuldig en weloverwogen mee te denken en te reageren. De 
kerkenraad heeft in de dienst van  4 juli de leden van de 
beleidsplancommissie bedankt voor hun werk,  evenals onze 
interim-voorzitter ds Martin van der Meer, die per  29 juni zijn 
werk neergelegd heeft . Ds Elly van der Meulen werd drie we-
ken later in de bloemetjes gezet. Naast het beroepingswerk 
en het aantrekken van een nieuwe organist zal het vormge-
ven aan dit beleidsplan  de belangrijkste taak van de kerken-
raad worden voor de komende tijd.

Kees Bergström, voorzitter kerkenraad

Beste gemeenteleden,
Inmiddels ben ik een jaar in uw midden als interim-predikant. 
Het beleidsplan is ondertussen klaar en in handen gegeven 
van de kerkenraad. Eén van mijn taken is hiermee afgerond. 
Dit betekent dat mijn takenpakket na de zomervakantie iets 
is veranderd. Ik zal mij vanaf nu onder andere gaan bezig-
houden met het implementeren van het beleidsplan en het 

in gang zetten en begeleiden van het komende beroepings-
werk. Ook zal ik kijken of het midden-generatieproject een 
doorstart kan maken. 
De vertrouwenscommissie, die ik samen met ds. A. Snier 
vorm, blijft voorlopig nog bestaan. Een verslag van de ver-
trouwenscommissie volgt in het volgende Kerkennieuws. Ook 
zullen we in dat nummer laten weten hoe we precies verder 
gaan. 
De kerkenraad heeft mij gevraagd om na het emeritaat van 
ds. de Vries nog een aantal maanden te blijven. Daar heb 
ik van harte ‘ja’ op gezegd. Voor de continuïteit is het goed 
dat er niet nog iemand anders ingewerkt hoeft te worden en 
daarnaast kan ik alert zijn om de stabiliteit in de gemeente te 
bewaken. Tevens vind ik het een uitdaging om samen met u 
te kijken hoe het beleidsplan concreet gestalte gaat krijgen. 
Ik hoop en bid van harte dat het alles vruchtbaar voor de 
gemeente zal zijn.  Tot wanneer ik in uw midden ben hangt af 
van het moment dat er een nieuwe predikant aantreedt. Dan 
zal ik afscheid nemen. En anders wordt het uiterlijk zomer 
2017. 
Dit betekent dat ik in principe nog steeds op maandag en 
dinsdag in Delden ben. Ik ben óf in de Voorhof of in de ge-
meente op pad. Ik zorg echter dat ik iedere maandagavond 
van 18.30 – 19.30 uur in de Voorhof aanwezig ben. Ieder die 
even wil bijpraten, iets wil vragen of iets wil vertellen, is op 
dat tijdstip van harte welkom. 
Een hartelijke groet,

Ds Elly v.d. Meulen
Peelstraat 29a
7887 TL  ERICA
Tel. 0591-514421/06-24845028
E-mail: Elizabethvandermeulen@kpnmail.nl 
Inloopspreekuur: iedere maandagavond van 18.30 – 19.30 
uur in de Voorhof

Startzondag 25 september 2016
Thema: Deel je leven! 
Zondag 25 september maken we als gemeente een start 
met het nieuwe seizoen. We sluiten deze zondag aan bij het 
thema dat onze landelijke kerk ons aanreikt: ‘Deel je leven!’. 
We zullen ook gebruik maken van de suggesties die op de 
site van de PKN worden gedaan.
We willen deze zondag op een korte, compacte manier 
gestalte geven aan het thema. Dit betekent dat er om 10.00 
uur de kerkdienst is, die aansluit bij de door de PKN aange-
reikte tekst:  ‘ Jullie zijn het zout der aarde ‘  (Matt. 5:13a). 
Deze tekst moet Deldenaren toch aanspreken! De dienst zal 
kort zijn, zodat we om 11.00 uur verder kunnen gaan met een 
interactief programma van een halfuurtje in (of bij mooi weer 
rondom) de kerk, waarin gemeenteleden kunnen kiezen uit 
verschillende onderdelen. Rond 11.30 uur sluiten we af met 
kofie en iets lekkers. 
Neem iets mee om te delen…..
Het thema ‘Deel je leven!’ vraagt wel om delen. Delen is iets 
meenemen en uitdelen. Anderen laten delen in wat je raakt, 
in wat je zingt, in wat je bakt….. Daarom bij deze aan u die 
van plan bent om 25 september te komen, de vraag om op 
de startzondag iets mee te nemen om te delen. Dit kan een 
gedachte zijn, een verhaal, een geloofservaring, een taart, 
een lied, ………….. en alles wat ik niet kan bedenken, maar 
u wel! Ik vind het wel ijn om van tevoren even te horen wat 
u wilt delen.  Graag uiterlijk maandag 19 september aan mij, 
ds. Elly v.d. Meulen (via mail, telefoon of spreekuur), laten 
weten wat u wilt delen, zodat het mogelijk in of na de dienst 
een plek kan krijgen. 
En dan nog even dit: de startzondag is voor alle leeftijden! 
Tot ziens op zondag 25 september!

Ds. Elly v.d. Meulen

Afscheid Ds. Ria de Vries,
Onze predikant, Ds. Ria de Vries, gaat binnenkort met emeri-
taat en daarmee  gaat ze de Protestantse Gemeente Delden 
verlaten. Op 15 november zal een receptie in het Hoogspel 
worden gehouden voor gemeenteleden. De gemeenteleden 
kunnen die avond van 20.00 tot 22.00 uur afscheid van haar 
nemen. De afscheidsdienst voor gemeenteleden en genodig-
den is op zondagmorgen 27 november. De cantorij zal aan 
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deze dienst haar medewerking verlenen. De organisatie voor 
het afscheid is in handen van een commissie bestaande uit 
Janny Brandenbarg, Ploon Claassen , Pop de Groot en Wim 
Boer.Zij zullen zorg dragen voor een cadeau namens de ge-
meente. Wilt u bijdragen aan dit afscheidscadeau, dan kunt u 
een gift storten op NL34RABO0313350086, t.n.v. C.C. Claas-
sen onder vermelding van “afscheidscadeau Ds. De Vries”. 
Verdere bijzonderheden zullen op een later tijdstip in het Ker-
kennieuws bekend worden gemaakt. 

Namens de afscheidscommissie, Wim Boer

Kort verslag van de Classicale vergadering op 
25 mei 2016.
De Classicale Vergadering op 25 mei j.l. is dit keer in de Mo-
lenaarshof te Diepenheim. Begonnen wordt met de liturgische 
opening in de naastgelegen Johanneskerk, door de preses ds 
G.J.A. Veening.
De plaatselijke predikant, ds Braakman, geeft een presentatie 
van de ontvangende gemeente Diepenheim. Hij geeft de his-
torie van de gemeente weer in relatie tot de adel die destijds 
rondom Diepenheim woonde. Ds Braakman, die voor 50% 
verbonden is aan de gemeente, schetst de grote variëteit en 
diversiteit aan activiteiten. Dat geeft meteen een belangrijk 
beleidspunt weer: het maken van keuzes. Wat moet er onop-
geefbaar blijven en wat kan er, ondanks langjarige tradities 
eventueel achterwege blijven. Ds Braakman beziet de kerk 
als positief. In Diepenheim wil men open in de samenleving 
staan. 
Voor wat betreft het inhoudelijk deel is er voor gekozen om 
dr Jaap van Beelen RACV (Regionaal Adviseur Classicale 
Vergadering) een toelichting te laten geven op de belangrijke 
beleidsbesluiten vanuit de recente Synodevergadering die 
handelde over het rapport “Kerk 2025 – een stap verder”. 
De voor een gemeente van belang zijnde kernpunten worden 
hier samengevat:
Het rapport is een globale uitwerking van uitgangspunten: 
minder gemeenteleden, dus minder middelen en daarom: 
afslanken van de kerkstructuur en dienstenorganisatie. Een 
paar richtingen in het komende beleid:
-Het hart van de kerk klopt in de plaatselijke gemeenten. Zij 
krijgen een zekere mate van
 organisatorische vrijheid, maar wel wordt samenwerken met 
buurgemeente belangrijk.
-De Classes (in Overijssel 8 stuks) verdwijnen. In plaats daar-
van komt er één Classis met de omvang
 van de provincie Overijssel. Landelijk gezien komen er 11 
van die grote classes.
-Niet elke gemeente zal meer een rechtstreekse afvaardiging 
hebben in die nieuwe Classis.
 Per groep gemeenten zal er  iemand namens hen worden 
afgevaardigd. Vandaar dat de ontmoeting
 van en samenwerking met gemeenten steeds belangrijker 
wordt.
-aan het hoofd van elke regionale classis komt een voorzitter 
die de gemeenten en predikanten
 ondersteunt, stimuleert, inspireert en signaleert. Hij of zij is 
dus geen type bestuurder en/of
 manager, maar iemand die zich concentreert op inhoud van 
geloof en getuigenis. 
-De “gewone” visitatie wordt afgeschaft. Alleen nog visitatie 
bij (dreigende) conlicten.
-Een aparte groep zal zich buigen over een aangepaste Kerk-
orde waarin alle wijzigingen vervat
 worden.
-De functie van gemeenteadviseur wordt opgeheven. In 
Utrecht komt een centrale Helpdesk waar
 men met vragen terecht kan.
-Ondanks het feit dat er nog heel veel geregeld zal moeten 
worden en besproken in
 de gemeenten (consideraties) streeft men naar invoering  van 
de nieuwe structuur per januari 2018.
Tijdens het formele vergadergedeelte na de pauze werden 
o.a. behandeld:
-De jaarrekening Classis Enschede 2015 is goedgekeurd.
-Diverse wijzigingen in de Protestantse Gemeenten Ensche-
de, Overdinkel, Haaksbergen/Buurse en 
 Lonneker.
-Er wordt geconsidereerd over een wijzigingsartikel in de 

Kerkorde die behelst dat bij kleine
 wijzigingen de Synodevergadering kan besluiten tot invoe-
ring, zonder de tot dusver uitvoerige
 inspraakrondes in eerste en tweede lezing. 
-Aandacht wordt gevraagd voor de cursus Theologische 
Vorming voor Geïnteresseerden die in
 september weer start. Dit jaar zijn er 12 deelnemers afgestu-
deerd.

Namens de scriba,
L. Schoemakers, 

lid van het breed moderamen van de classis.

Bijzondere viering op zondag 18 september  
Op zondagmorgen 18 september om 11.00 uur vieren we in 
de Nieuwe Blasiuskerk de VREDESdienst. Ds. Ria de Vries 
en pastor Hélène van den Bemt zullen voorgaan in deze 
viering. Het koor CANTU zal deze dienst begeleiden met hun 
zang. Vrede….de grote wens waar we allemaal naar verlan-
gen. Maar we krijgen het maar niet voor elkaar het ook te 
bereiken. Toch moeten we blijven proberen dit in onze eigen 
omgeving te bereiken. Natuurlijk verlangen we ook naar vrede 
in de landen om ons heen en in de vele oorlogsgebieden, 
maar daar hebben we niet altijd de invloed op. Maar met 
ons gebed voor vrede en onze positieve gedachten kunnen 
we misschien wel verder komen dan nu. We proberen onze 
vluchtelingen een “thuis” te geven, maar het is moeilijk om 
onszelf voor te stellen als “vluchteling”. Wat zou dan onze 
wens zijn ? 
In deze viering willen we hier bij stilstaan.
Maar in deze dienst willen we ook stilstaan bij het 50 jarig 
bestaan van de Oecumene in Delden. Pastoor Bos en ds. 
Koopman startten de Oecumenische Raad in 1966. Zij waren 
de voortrekkers binnen de Deldense kerken. Ze hadden 
samen veel gepraat over Oecumene en besloten mensen 
te zoeken die bij dit eerste overleg konden functioneren. Zo 
ontstond de eerste vergadering van protestanten en katholie-
ken op 16 september 1966 die tot de eerste Oecumenische 
Raad resulteerde. We zijn verheugd en blij dat we nu na 50 
jaar nog steeds samen met elkaar mogen vieren en we zijn  
gegroeid in een goed overleg tussen de beide Blasiuskerken 
en het Apostolische Genootschap. Maar nu onder de naam 
Raad van Kerken.  Samen aan het avondmaal gaan en samen 
onder twee gedaanten ter communie gaan is helaas niet 
meer geoorloofd. Toch roept Jezus zelf: “Komt allen tot mij”, 
zonder uitzondering van wie dan ook. Met onze lezingen pro-
beren we vele onderwerpen onder de aandacht te brengen. 
Maar we respecteren de regels vanuit Rome en proberen 
toch met elkaar te blijven verbinden. Wel te vieren, doch 
zonder de deelname aan de communie of het avondmaal. 
Elkaars richtingen beter te begrijpen en we zien steeds meer 
dat de verschillen  steeds kleiner zijn. 
We hebben een ijn bestuur met 9 mensen. Allen vertegen-
woordigers vanuit de Katholieke en Protestantse kerk in 
samenwerking met het Apostolisch genootschap. Dat is toch 
iets moois om te gedenken.
Dit gedenken we op 18 september en na de viering bent u 
allen welkom voor een kopje kofie in het parochiehuis aan de 
overkant van de kerk. Laten we nog vele jaren “samenwerken 
en blijven verbinden”. 

Nieuw Jaarprogramma 2016/2017
In deze editie van Kerkennieuws treft u een nieuw Jaarpro-
gramma aan van de Raad van Kerken. We hebben een goed 
thema gevonden dat helemaal bij ons en bij deze onrustige 
tijd past.  Het nieuwe thema is:   “Naasten voor elkaar “. 
Het is vooral belangrijk om over dit onderwerp met elkaar 
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van gedachten te wisselen. We hebben weer sprekers kun-
nen aantrekken vanuit verschillende richtingen, zodat we 
een breed gebied van inzicht krijgen om daarmee ons eigen 
inzicht te vormen.
Lezingen, vieringen, samenkomsten. wandelingen. Alles staat 
in het nieuwe Jaarprogramma vermeld. We hopen als leden 
van de Raad van Kerken, dat u naar veel bijeenkomsten zult 
komen en dat u er vreugde in zult beleven en uw  visie voor 
dit bijzondere onderwerp mag vergroten. 

Ria Mudde,
voorzitter Raad van kerken

2 Oktober Muzikale Wandeling 
Delden  
Op 2 oktober a.s. vindt de Muzi-
kale Wandeling door Delden weer 
plaats. Voor de 7e keer zullen 15 
podia muzikaal worden bezet om 
u als wandelaar te laten genieten.
Meer dan 50 musici/vocalisten 
spannen zich geheel belangeloos 
in om u te begeleiden op een 
onvergetelijke wandeling door 
het oude centrum van Delden. 
Klassiek, Jazz, Dixieland, Sixties, 
harp, vleugel, de combinatie van 
accordeon/viool/gitaar, saxo-
foons, dwarsluiten, een uniek 
snarenkwartet, een compleet 
Salon orkest en zang in diverse 
verschijningsvormen bieden de wandelaars voor elk wat wils.
De wandeling wordt “weggeschoten” door gedeputeerde 
Hester May om 12.15 op de Markt. Daarna zullen op de ver-
schillende locaties om 13.00, 14.00 en 15.00 uur concerten 
worden gegeven van 25 minuten. Om 16.00 vindt in de Oude 
Blasius weer het slotconcert plaats waarbij de meeste musici 
nog een keer optreden zodat iedereen een goede indruk 
krijgt van al hetgeen de wandeling heeft geboden. 
Met uw hulp hebben we in Migumomiri (Kenia) voor de 
scholengemeenschap een volledig ingericht keukengebouw 
gerealiseerd. In het verlengde daarvan gaan we de stichting 
FURAHA helpen om voor deze kinderen in totaal 90 school-
jaren voortgezet onderwijs  te inancieren. Het betreft een 
meerjarenproject gedurende de looptijd van de middelbare 
schoolopleiding.
Voor € 300 per kind per jaar wordt de kinderen het volgende 
geboden:
Betaling van het schoolgeld - Deelname voedselprogramma 
op school - Uniform, schoenen, sokken en sportshirt - Mid-
delen voor persoonlijke verzorging - Schoolmaterialen als 
-tas, -boeken, schriften, pennen e.d. - Begeleiding bij proble-
men in onderwijs of thuissituatie - Deelname aan een sport-
dag of schooluitje in de omgeving.
Door mee te wandelen kunt u zelf enorm genieten en helpt u 
ons om de jeugd van Migumomiri uitzicht te bieden op een 
betere toekomst.
Passe-partouts zijn in voorverkoop vanaf  16 SEPTEMBER 
verkrijgbaar bij de VVV/Touristinfo Delden, Langestraat 29 en 
de Wereldwinkel aan de Kortestraat voor € 12.50. 
Op 2 oktober bij de VVV/Touristinfo Delden vanaf 11.00 uur 
voor € 14.00.

Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden weer van start  
Nog even als herinnering, want halverwege september is 
het al zover: de start van een nieuwe groep mensen die zich 
drie jaar lang verdiepen in de wereld van geloof, theologie 
en persoonlijke spiritualiteit. Naar het nu zich laat aanzien 
zijn er voldoende aanmeldingen om van start te gaan, maar 
er zijn nog een paar plekken open. Iedere geïnteresseerde 
kan mee gaan doen. Want de achtergrond qua opleiding 
of kerkelijkheid is niet van belang. Enkel het verlangen om 
met anderen te zoeken naar de echte vragen van het leven 
en de aangereikte oude en nieuwe antwoorden te wegen.
Per seizoen worden er ongeveer 30 avonden les gegeven, 
per avond 2 lessen van 5 kwartier. De kosten zijn €210,- per 
seizoen inclusief lesmateriaal. De cursus wordt in de Tha-
borkerk in Hengelo-Noord gegeven. Ook al wordt de cursus 
ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel 
nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet 
kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere 
geïnteresseerde is van harte welkom! Opgave uiterlijk voor 4 
september a.s. 
Aanvullende info? Neem contact op met:
mw. Ina ter Kuile, tel. 074-2774288 of email: kuile@hetnet.nl, 
cursusoördinator of
ds. Herman Koetsveld, tel. 074-2783203 of email: hkoets-
veld@pkn-hengelo.nl, cursusleider.

LITURGISCHE TEXTIEL
Paramenten
In elke kerkdienst wordt  in  de viering liturgisch textiel 
gebruikt. Dat zijn alle voorwerpen van stof , die nodig zijn 
voor de liturgie. Ze worden ook wel paramenten genoemd. 
Voorbeelden zijn  de gewaden en stola’s, die de priesters en 
predikanten dragen.  Naast de liturgische kleding behoren 
ook de voorwerpen van textiel op de  altaren, de altaartafels 

en de preekstoelen tot de paramenten, bijvoorbeeld de al-
taarkleden, antependia en lezenaardoeken. Een antependium 
en een lezenaardoek is een geborduurde of geappliqueerde 
doek, die  van het altaar of soms van de preekstoel of een 
losstaande lezenaar hangt.  In de katholieke viering worden 
van oudsher  paramenten gebruikt. In de protestantse ere-
dienst werden vroeger geen (want een zwarte toga is eigen-
lijk geen parament), maar tegenwoordig steeds meer wel 
paramenten  gebruikt.
Katholieke eredienst
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In de katholieke 
eredienst is een altijd 
aanwezige  parament 
het altaarkleed, ook wel 
altaardwaal genoemd. 
Dit is een witlinnen 
doek, dat over het 
altaar wordt gespreid. 
Soms hangt het aan de 
zijden af en soms is het 
versierd met borduur-
werk.  Antependia wor-
den weinig gebruikt.
Verder behoort van 
oudsher de kleding 
die de priester draagt 
tot de paramenten. 
De stola draagt de 
priester altijd.  Deze 
zijn functioneel voor 
de liturgie, want door 
deze te dragen staat de 
gewijde priester er niet 
als zichzelf, maar “ïn persona Christi” , dus in de plaats van 
Christus. 
De kleding van de priester is:
Een witlinnen schouderdoek, de amict, een witlinnen on-
derkleed, de albe, met een koord, de cingel, om het middel. 
Daarover wordt een stola gedragen.  Als er een Eucharistie-
viering is, draagt hij daarover een kazuifel. Bij andere vierin-
gen kan hij een koorkap dragen of zich in een soutane met 
superplie en stola kleden. 
De stola’s en kazuifels zijn vaak rijk versierd uit eerbied  en 
respect voor God. In de tijd, dat de priester met de rug naar 
het kerkvolk stond, waren de kazuifels vaak aan de rugzijde 
voorzien van borduur- of applicatiewerk.
De kleding wordt bewaard in de sacristie. In de H. Blasi-
uskerk is een kast met kazuifels voor vele gelegenheden 
aanwezig.  Daaronder bevinden zich versierde exemplaren, 
die door de parochianen geschonken zijn.  De koster legt de 
kleding voor de dienst klaar.
Naast de genoemde kleding voor priesters bestaat er kleding 
in verschillende kleuren voor de hogere geestelijkheid en 
kleding  voor niet gewijde kerkelijke medewerkers. Het gaat 
te ver om daarop in dit artikel in te gaan.
Protestantse kerk
In de protestantse eredienst worden meestal  door predi-
kanten  toga’s gedragen .  Oorspronkelijk en nog in veel 
gemeenten wordt een 
zwarte toga met witte 
bef en soms een baret 
gedragen. De toga’s 
zijn vaak versierd met 
luwelen banen. Soms 
wordt een universitaire 
toga gedragen. De ba-
ret is vanaf het eind van 
de twintigste eeuw uit 
de mode. In de Oude 
Blasius van Delden was  
ds P.W.  van Arkel (1957 
– 1973) de laatste die 
een baret droeg. Daar-
na heeft incidenteel  ds 
Els Muntinga, predikant 
van het Borsthuis, nog 
een baret gedragen.  In 
veel plaatsen dragen 
predikanten nog steeds 
een zwarte toga of 
bij de gereformeerde 
kerken een donker 
pak. Maar vanaf de tachtiger jaren van de twintigste eeuw 
kwamen ook gekleurde toga’s in de mode. Meestal zijn deze 
toga’s creme kleurig, maar incidenteel worden ook blauwe, 
paarse, rode of groene toga’s gedragen. In de Oude Blasius 
werden vanaf 1987 creme kleurige toga’s gedagen door de 
predikanten (ds A.T. de Vries en  ds F.A. Wiersma).                                                                     

Tegelijk met de gekleurde toga’s kwam ook het dragen van 
stola’s in zwang. Bij gekleurde toga’s waren dat gebor-
duurde of geappliqueerde stola’s, bij  zwarte toga’s  stemmig 
gekleurde stola’s , maar bij zwart wordt meestal geen stola 
gedragen. Verder worden in de protestantse kerken antepen-
dia  gebruikt. Deze liggen op de altaartafels of hangen van de 
lezenaar voor de preekstoel. Tegenwoordig worden ze ook 
vaak  op beide plaatsen gebruikt of op een losstaande leze-
naar. Deze doeken worden in de consistoriekamer bewaard.
De toga’s en de stola’s zijn eigendom van de predikanten. 
Deze nemen ze in een koffertje mee naar de dienst.
Liturgische kleuren
In de loop van het kerkelijke jaar worden verschillende 
kleuren voor de  paramenten gebruikt. Op deze liturgische 
kleuren  zal in het volgende artikel ingegaan worden.

Dick Schuuring

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

Zondag 2 oktober 2016: Domina Louisa Vos

Zondag 6 november 2016: Ds Frans Wiersma

Zondag 4 december 2016: Ds Otto Mulder
De Lutherse dienst in Twekkelo vindt plaats in de Johannes 
Kerk, Twekkelerweg 110 te Enschede en begint om 10.00 
uur.

Zondag 9 oktober 2016: Domina IJda de Mol - Buizert

Zondag 27 november 2016: Domina IJda de Mol - Buizert

Zondag 11 december 2016: Domina IJda de Mol-Buizert

Extra Dienst: Maandag 26 december (2e Kerstdag) : Domina 
IJda de Mol-Buizert

Namens de Lutherse Kerk

Mw. P.J. Veerman-de Graav
Gentiaan 15

7621 BE  Borne
Telefoonnummer 074 - 2662998

 
Orientatiecursus ‘Wie zijn de Remonstranten?’ 
op de dinsdagavonden van 20.00 - 22.00 uur: 13 september, 
11 oktober, 15 november, 13 december, 17 januari en 14 
februari
door dr. Johan Goud en mw. ds. Kirsten Slettenaar.
Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 te Hengelo

Een cursus van zes bijeenkomsten voor een ieder die meer 
wil weten over de geschiedenis, het geloof en de gemeen-
schap van de remonstranten. 
Aan de orde komen de geloofsbelijdenis en allerlei geloofs-
vragen, de geschiedenis van de remonstranten, de manier 
van omgaan met de bijbel, de liturgie en de organisatie van 
deze geloofsgemeenschap. 
Korte lezingen met ruime gelegenheid voor gesprek.

Opgave bij ds. Johan Goud (jgoud01@kpnmail.nl of 
06 30 11 57 00) of ds. Kirsten Slettenaar (xbirds@wxs.nl of 
074 357 42 76)
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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: 

26-09-2016   08-10-2016  interval 5 weken
31-10-2016   12-11-2016  interval 5 weken
05-12-2016   17-12-2016  interval 4 weken

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

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

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via

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

Zonnewijzer. 
Aan het begin van de schoolperiode is iedereen weer druk in de weer met de tijd.
Op tijd naar school, op tijd naar het werk, overal heb je de klok voor nodig.
Maar in de tijd van de Bijbel hadden ze een Zonnewijzer, geen draagbaar horloge 
zoals we nu hebben.
Hieronder lees je hoe jezelf een zonnewijzer kunt maken. Veel plezier!
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