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47e jaargang nr. 8 zaterdag 8 oktober 2016

KERKENNIEUWSDELDEN

‘k Zou zo graag een ketting rijgen,  

Oktober is bekend als de Rozenkransmaand. 
De Rozenkrans bidden is voor velen overbekend, 
ze zijn er mee opgevoed en hebben eindeloos het 
Onze Vader en Weesgegroet Maria opgezegd.
Voor anderen een bijna nietszeggend iets.
Het Rozenkransgebed is ontstaan in de 15e 
eeuw en heeft generaties en generaties mensen 
houvast gegeven. Kraal voor kraal door je handen 
bewegend, je lippen de woorden uitsprekend en 
je gedachten brengend bij de mysteries van het 
lijden, sterven en de opstanding van Christus.
In de zestiger jaren is in ons land langzamerhand 
het bidden van de rozenkrans afgenomen.
In 2007 meldde Trouw dat er een protestants 
antwoord op de rozenkrans is gekomen. De 
Zweedse evangelisch-lutherse priester Martin 
Lönnebo ontwierp een kralenarmband met 18 
glazen kralen, levensparels genaamd. Net als de 
rozenkrans een hulpmiddel voor bezinning. Om 
bij elke parel stil te staan bij het geloof en dichter 
bij God en jezelf te komen. Elke parel heeft een 
eigen kleur en betekenis. Begin en einde is de 
goudkleurige Godsparel. Zo zijn er onder andere 
twee rode liefdesparels, de zwarte nachtparel, de 
stilteparels, de ik-parel, de doopparel.
Vooral jongeren in Zweden, Duitsland, Engeland 
en ook in ons land gebruiken deze armband.
‘k Zou zo graag een ketting rijgen, 
Bij dit kinderspelliedje zie ik in gedachten een 
sliert kinderen die elkaar aan de hand vasthouden 
en al zingend slingers maken over het plein.
Mensen die elkaars handen blijven vasthouden 
op de kronkels en slingers van het levenspad, 
ervaren verbondenheid en staan sterker.
Rozenkrans en levensparels, een ketting van kra-
len, een cirkel van gebeden en gedachten. Bezin-
ning, bidden, vieren, stil te staan en in beweging 
te komen. Ook voor mensen van vandaag van 
levensbelang.

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

ZONDAG 9 OKTOBER  
28e  ZONDAG DOOR HET JAAR 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. Cantu
Pastor T. Escher

WOENSDAG 12 OKTOBER
18.30 uur Eucharistieviering
Pasor Z. Nowara

DONDERDAG 13 OKTOBER
19. 00 uur Oecumenisch Avondgebed 

ZONDAG 16 OKTOBER 
29e  ZONDAG DOOR HET JAAR  
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor Z. Nowara

WOENSDAG 19 OKTOBER
19.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

ZONDAG 23 OKTOBER  
30e  ZONDAG DOOR HET JAAR
9.00 uur Kleuterkerk
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt

WOENSDAG 26 OKTOBER
18,30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

DONDERDAG 27 OKTOBER
19. 00 uur Oecumenisch Avondgebed 

ZATERDAG 29 OKTOBER
18.30 uur Catechetische kinderviering
m.m.v. het kinderkoor
Pastor H. Ogink

ZONDAG 30  OKTOBER 
31e  ZONDAG DOOR HET JAAR
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor T. Escher

DINSDAG 1 NOVEMBER 
ALLERHEILIGEN
19.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor Z. Nowara

WOENSDAG 2 NOVEMBER 
ALLERZIELEN
19.00 uur Eucharistieviering
 m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor Z. Nowara/ Avondwakegroep

ZONDAG 6 NOVEMBER 
WILLIBRORD ZONDAG 
9.30 uur Eucharistieviering/kinder-
woorddienst m.m.v. het dames- en 
herenkoor. Pastoor M. Oortman

WOENSDAG 9 NOVEMBER
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 10 NOVEMBER
19. 00 uur Oecumenisch Avondgebed 

LECTOREN EN LECTRICES
16 okt .   9.30 uur  R. Wermelink
23 okt .   9.30 uur  B. de Kamper
30 okt.   9.30 uur  G. Dijkman
  1 nov.  18.30 uur  M. Jansink
  6 nov.    9.30 uur   S.   Linderman

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 maandagavond om 
19.00 uur Rozenkransgebed.

ZONDAG 9 OKTOBER 
21e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds E. v.d. Meulen (Erica)
Oppas: Florine Scheiberlich
Nevendienst: Ada Bruynes
Uitgangscollecte: kerk  

ZONDAG 16 OKTOBER
22e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds A.T. de Vries; dienst van 
Schrift en Tafel. Oppas: Marleen Meijer
Nevendienst: Mariska v.d. Sluijs
Uitgangscollecte: Werelddiakonaat

DONDERDAG 20 OKTOBER
19.00 uur oecumenisch avondgebed

ZONDAG 23 OKTOBER
23e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds G.J. Lambers Heerspink
Oppas: Anneke Kuperus
Nevendienst: Erica Bakker
Uitgangscollecte: kerk

ZONDAG 30 OKTOBER
24e zondag na Pinksteren
10.00 uur ds A.T. de Vries; viering van 
de doop
Oppas: Cristina Timmerman
Nevendienst: Rinske Gerritsjans
Uitgangscollecte: Kerk in Actie

DONDERDAG 3 NOVEMBER
19.00 uur oecumenisch avondgebed

ZONDAG 6 NOVEMBER
1e zondag van de Voleinding
10.00 uur ds A.T. de Vries; 
gedachtenisdienst
Oppas: Joke Lammertink
Nevendienst: Jikkie Veenstra
Uitgangscollecte: Zending
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Zondag 9 oktober
Woord en Gebed 10.15 uur
Ds. A.J. Snier
Vrijdag 14 oktober
Woord en Gebed 14.00 uur
Afscheidsviering
Ds. A.T. de Vries

Zondag 16 oktober 
Woord- en Communie
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 21 oktober
Dienst 15.00 uur

Zondag 23 oktober 
Eucharistieviering 10.15 uur 
Pastor T. Escher

Vrijdag 28 oktober
Woord en Gebed 15.00 uur
Mw. A.v.d. Haar

Zondag 30 oktober
Woord en Gebed 10.15 uur
Dhr. E. van Gooswilligen

Vrijdag 4 november
Viering Dankdag 15.00 uur
Mw. M. Mulder

Zondag 6 november
Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor M. v.d. Linde

Vrijdag 11 november
Woord- en Gebed 15.00 uur
Mw. A. v.d. Haar
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CONCERT BIJ KAARSLICHT  

Op zaterdag 29 oktober a.s. is het volgende Concert bij Kaarslicht in de Oude Blasius. Dit concert wordt gegeven door 
het Vocaal Ensemble La Colombe met de dirigent Iassen Raykov. Het programma heeft als titel “The Dove descending”. 
La Colombe zingt o.a. muziek van Carlo Gesualdo, de opzienbarende componist uit de Italiaanse renaissance. Gesualdo 
commponeerde koormuziek met zeer opvallende akkoordverbindingen en expressieve melodische lijnen. Hierdoor zijn 
deze werken een uitdaging voor uitvoerenden en luisteraars.
De componist Igor Stravinsky werd in 1882 geboren in het huidige Lomonosov, nabij Sint-Petersburg. Hij heeft in 1960 
drie onvolledig bewaard gebleven kerkmuziekwerken van Gesualdo aangevuld en een aantal wereldlijke koorwerken 
herschreven voor strijkers en blazers. Het is daarom een interessant idee om tijdens een koorconcert zowel Gesualdo 
als Stravinsky een plaats te geven. 
Het titel van dit concert van La Colombe komt uit een koorwerk van Stravinsky dat is getiteld “The Dove descending 
breaks the air”, een tekst van T.S. Eliot.
Vocaal Ensemble La Colombe heeft Enschede als standplaats en bestaat in de huidige vorm vanaf 1999. Het koor zingt 
in wisselende samenstellingen met een vaste kern van geschoolde zangers.
Het repertoire is heel uitgebreid, van William Byrd tot Arnold Schönberg. In 2015 heeft het koor een cd opgenomen in de 
Oude Blasius. 
Dit prachtige Concert bij Kaarslicht begint om 19.30 uur. De toegang is gratis; daarom is er een collecte bij de uitgang. 
(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.

HET HEILIG DOOPSEL HEBBEN ONTVANGEN
NAUD z.v. Diane en Sjoerd Horck 
SUZE d.v. Bianca Harink en Mark Leusink

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.

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.

Kleuterkerk viering  
De kleuterkerk viering is gepland op zondag 23 oktober om 9.00 uur ( en niet op de derde 
zondag van de maand). In november is de kleuterkerk viering als gebruikelijk op de derde 
zondag van de maand, te weten 20 november. 

VAN DE LOCATIERAAD/PASTORAATGROEP      
Vrijwilligersavond 8 september 2016  
Vrijwilligersavond 2016 wederom gezellig. Op 8 september vond deze  plaats. Na een 
korte gebedsviering werd onder genot van een hapje en een drankje de avond voortge-
zet. Ook dit jaar was er weer een loterij met als inzet de grote Paaskaars.  Het winnende 
lot werd door  Mauricio Meneses Santiago getrokken (pastor Mauricio komt een jaar 
stage lopen in onze parochies).  Mevrouw A. Distel werd  de gelukkige winnaar. 
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Toespraak voor de vrijwilligers namens locatieraad/pasto-
raatgroep
Het is het soms goed te beseffen dat Kerk een werkwoord is, 
namelijk een dynamisch gebeuren van en tussen mensen die in 
de geschiedenis getuige willen zijn van Jezus  Christus, en in 
zijn spoor willen werken aan de realisatie van het Rijk Gods; een 
wereld van vrede en gerechtigheid.
U hebt, ieder op uw eigen manier, u steentje bijgedragen om ook 
dit jaar onze geloofsgemeenschap weer te laten bloeien. Daar-
voor willen we u hartelijk bedanken.
Enkele bijzondere ontwikkelingen die op dit moment binnen onze 
geloofsgemeenschap gaande zijn, zijn onder meer; 
De vaandels van de Rooms Katholieke arbeidersbonden die 
altijd in het Parochiehuis hingen, worden aan onze geloofsge-
meenschap teruggegeven. We gaan ze binnen onze gemeen-
schap een plaats geven.
We zijn bezig om te kijken of het haalbaar is  om  de eerste steen 
van de ‘nieuwe’ H. Blasiuskerk uit 1786 een permanente en voor 
iedereen zichtbare en bereikbare  plaats te geven.
Twee mensen binnen onze geloofsgemeenschap, Rudi Dijkmans 
en Rinus de Kamper, zijn bezig met het ontwikkelen van een 
rondwandeling op ons kerkhof.
Tot slot een kort verhaal:
Het verhaal van Engelse soldaten
Het gebeurde in een klein dorpje in Duitsland na de Tweede 
Wereldoorlog… De bewoners kwamen terug en zagen dat de 
oorlog alles verwoest had: huizen, school, kerk. Geen enkele 
steen was op de andere blijven liggen. Tussen al de brokstukken 
en puin lag ook een kapot kruisbeeld, dat vroeger midden op het 
marktplein stond. De bewoners van het dorp wilden het kruis-
beeld  herstellen en aan elkaar plakken; doch de handen waren 
niet meer terug te vinden. In het dorp lag ook nog een groep 
Engelse soldaten gekazerneerd. Een van hen maakte een bordje 
en hing het onder het kruisbeeld. Op dat bordje schreef hij de 
volgende woorden: ‘I have no hands but yours.’ (‘Ik heb geen 
handen tenzij de jouwe.’).

Toiletten
Er zijn een twee nieuwe toiletten gerealiseerd (waaronder één toi-
let voor invaliden).De toiletten bevinden zich achter de keuken en 
zijn via de sacristie te bereiken. Deze zijn voor iedereen bedoeld; 
met name rond de vieringen in de kerk.

Gezinsviering 18 september
‘Heb je een  iPad, een boot of een iets,
heb je haast alles of heb je niets. Voor Jezus is ‘hebben’ geen 
woord van belang, maar wel of je zijn vriend wil ‘zijn’ je leven 
lang.

Werken van barmhartigheid 
‘Gods barmhartigheid transformeert 
het mensenhart en laat hem trouwe 
liefde ervaren die hem bekwaam 
maakt op zijn beurt barmhartig te 
zijn. Het is telkens opnieuw een 
wonder dat de goddelijke barmhar-
tigheid zich in het leven van ieder 
van ons kan uitstorten door ons aan 
te sporen tot liefde voor de naaste 
en tot wat de traditie van de kerk 
lichamelijke en geestelijke werken 
van barmhartigheid*  noemt.
Zij herinneren ons eraan dat ons 
geloof zich vertaalt in concrete en dagelijkse daden, bestemd 
om onze naaste lichamelijk en geestelijk te helpen en waarover 
wij geoordeeld zullen worden: hem voeden, bezoeken, troosten, 
onderrichten. Daarom was het mijn wens dat ‘het christenvolk’ 
in het Jubeljaar zou nadenken over de lichamelijke en gees-
telijke werken van barmhartigheid. Het zal een manier zijn om 
ons geweten wakker te schudden dat dikwijls ingeslapen is ten 
overstaan van het drama van armoede en om steeds dieper 
door te dringen tot de kern van het Evangelie, waar de armen de 
bevoorrechte bestemmelingen van de Goddelijke barmhartigheid 
zijn.’(Paus Franciscus, www.RKdocumenten.nl)

*achtergrondinformatie aangaande de lichamelijke en geestelijke 
werken van barmhartigheid volgens de traditie van de kerk kunt 
u vinden op: www.kro-ncrv.nl/ werken van barmhartigheid.
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BIJ DE DIENSTEN
De maand september is altijd een maand waarin allerlei bijzondere dingen gebeu-
ren, ook in het kerkelijk leven. Er wordt weer een nieuw begin gemaakt met allerlei 
bijeenkomsten of nieuwe dingen worden opgestart. Een beetje een vreemd gevoel 
geeft dat als je zelf aan het afronden en afscheid nemen bent. Op 11 september 
werd er afscheid genomen van enkele ambtsdragers en wijkcontactpersonen en 
van anderen werd de dienstperiode verlengd.  Zondag 18 september was er een 
mooie oecumenische viering in de Nieuwe Blasius met aandacht voor de Vre-
desweek en 50 jaar Raad van Kerken in Delden. Vrede en Oecumene, moeilijke 
onderwerpen, maar ze moeten hoog op de kerkelijke agenda blijven staan willen 
wij als kerken geloofwaardig blijven.
Op 25 september was de ‘start’zondag met een viering ’s morgens en een vesper-
viering ’s avonds.
Op 16 oktober is er een dienst van Schrift en Tafel. Op 30 oktober zal de doop 
worden bediend. In de vesper ’s avonds is er aandacht voor ‘Hervormingsdag’, 
het is het begin van het gedenkjaar ‘500 jaar Reformatie’. Van 29 op 30 oktober 
gaat de wintertijd weer in.
In november eindigt het kerkelijk jaar met de drie zondagen van de Voleinding: 6, 
13 en 20 november.  Onze aandacht richt zich dan op de Toekomst, op wat wij 
mogen verwachten, het Koninkrijk van God, de grote zomer, een uitzicht dat ons 
nu al vol hoop doet leven. Dat is misschien wel het belangrijkste: hoop vinden om 
het nu vol te houden.

GEDACHTENISDIENST 
Op 6 november, de eerste zondag na 1 november, noemen wij de namen van 
gemeenteleden die in het voorbije jaar zijn overleden en de namen van de dopelin-
gen. 1 november is vanouds de gedenkdag van allen die ons zijn voorgegaan. Het 
is de feestdag van ‘Allerheiligen’, de dag waarop we ons verbonden weten met 
heel Christus’ kerk op aarde, met wie ons in het verre of nabije verleden voorgin-
gen en met wie na ons zullen komen. Alle betrokken families krijgen persoonlijk 
een uitnodiging om in deze viering aanwezig te zijn. En u bent natuurlijk allen 
welkom, met en rondom deze families, in deze gedachtenisdienst.

500 JAAR REFORMATIE 
Op 31 oktober 1517 bevestigde een jonge Augustijner monnik een pamlet met 95 
stellingen op de openbare aanplakplaats, de deur van de Slotkapel in Wittenberg. 
In de slotkerk ‘Allerheiligen’ werden op 1 november (de feestdag Allerheiligen) 
natuurlijk veel mensen verwacht. Het was Maarten Luther die met zijn stellingen 
mensen uitnodigde om in dispuut te gaan over de alaathandel, maar ook over 
allerlei andere theologische vragen. Het werd het begin van de Reformatie en het 
protestantisme. Dit jaar wordt het gedenkjaar van 500 jaar Reformatie. De Duitse 
kerken besteden er al een tijd veel aandacht aan met tentoonstellingen, routes 
langs plaatsen die een rol speelden in het leven van Luther, concerten en prachtig 
uitgegeven informatiemateriaal. Ook in Nederland en in Twente zal er, op beschei-
dener wijze, aandacht zijn voor de herdenking van 500 jaar Reformatie. U zult het 
in de media wel een keer tegenkomen. 

GEBOREN
Op 13 september 2016 werd Milan geboren, zoon van Jeroen en Anke Naafs-
Witbreuk en broertje van Twan en Stijn (Rijssenseweg 1, Ambt Delden). Van harte 
geluk gewenst met dit nieuwe leven. We hopen dat Milan zal opgroeien tot een blij 
en gelukkig mensenkind.  

HUWELIJKSJUBILEA
Verschillende echtparen vierden in de afgelopen maand september een huwe-
lijksjubileum. Op 13 september waren Jan en Dien Marsman-van Lenthe (Ran-
ninkstraat 26, Delden) 65 jaar getrouwd, op 15 september waren Anna en Gerrit 
Leuvelink-ter Horst (Kieftenweg 8, Bentelo) 40 jaar getrouwd, en Jannie en Henk 
Hardeman-ter Boo (Bereklauw 5, Delden) waren op 22 september 40 jaar ge-
trouwd. Allen van harte geluk gewenst en nog vele goede jaren toegewenst!
ds A.T. de Vries
 
GIFTEN
Via een wijkcontactpersoon  ontvingen wij  € 10. Wij willen de gever van harte 
bedanken.

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
B. Methorst 

VAN DE KERKENRAAD
 
Op kerkenraadsvergadering van de 29 augustus jl. stonden de volgende belang-
rijke punten op de agenda:
1. Emeritaat ds. De Vries en beroepingswerk nieuwe predikant: Er is een stappen-
plan opgesteld waarvan inmiddels actie is uitgezet: de aanvraag van de solvabili-
teitsverklaring bij het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. 
Dit college moet goedkeuring verlenen voor de beoogde omvang van de functie 
op basis van onze meerjarenbegroting voor de komende 5 jaar. Begin oktober 
wordt een reactie verwacht. Een volgende stap is het horen van de gemeente en 

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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de diverse werkgroepen / commissie’s om te inventariseren 
welke wensen er liggen t.a.v. een nieuwe predikant. Een da-
tum hiervoor volgt binnenkort. 
2. Vacature organist. Er zijn een taakomschrijving en een 
stappenplan opgesteld en de advertentie voor cantor en/of 
organist verschijnt in oktober in het vakblad voor organisten 
en op onze website. Het afscheid van ds. Ria de Vries en Ger-
rit Hoekstra zal eind november zijn. De afscheidscommissie 
zal u hierover informeren.
3. Implementatie Beleidsplan: na inventarisatie van wat er 
leeft binnen de gemeente zijn er 2 suggesties waar op korte 
termijn actie op ondernomen wordt: het instellen van een 
‘inloopochtend’ (zie onder) en ‘themadiensten / meer variatie 
in diensten’ door bijv een koor uit te nodigen. 
Van de andere suggesties zullen er verschillende de komende 
maanden op de agenda komen.
4. Vacatures kerkenraad: Frits de Groot (jeugdouderling), Al-
phons van Broekhoven (diaken), Dick Hogenkamp (kerkrent-
meester) en de wijkcontactpersonen Diana Pots, Alie van 
Zeben, Johanna Stronks zijn aftredend en niet herkiesbaar. In 
de dienst van 11 september is afscheid van hen genomen. De 
kerkenraad bedankt hen hartelijk voor hun inzet en werk-
zaamheden. Helaas zijn er nog geen kandidaten gevonden 
voor de vacatures die hierdoor zijn ontstaan.
Er zijn ook enkele kerkenraadsleden die hun periode in de 
kerkenraad, of als kerkrentmeester / wijkcontactpersoon met 
1, 2 of 4 jaar verlengen: Ada de Jong (ouderling), Han Sligt 
en Joke Lammertink (diakenen), Henk van der Spek (ouder-
lingkerkrentmeester), Wim Weenk (kerkrentmeester), Ina Klein 
Koerkamp, Atty Smit, Anneke Kuperus, Ellen Loohuis, Henny 
ten Kleij, Marjolein ter Weele (wijkcontactpersonen). Marianne 
Nijman (ouderling-scriba) is aftredend maar blijft voorlopig 
aan zolang er nog geen opvolger is. Mocht u geschikte kan-
didaten weten voor een van de vacatures, dan horen wij dit 
graag van u.

Inloopochtend
Er wel eens uit willen, een praatje met iemand willen maken, 
een spelletje met iemand willen doen, even een krantje of 
tijdschrift wil lezen, of zo maar zonder iets te willen onder de 
mensen zijn. Even binnen komen lopen of er rustig de tijd 
voor nemen….
Vanaf 29 september a.s. is er elke donderdagochtend van 
10.00 uur tot 12.00 uur een INLOOPOCHTEND voor IEDER-
EEN in de Voorhof, Kerkstraat 6 te Delden. Gastvrouwen en/
of gastheren ontvangen u en zorgen voor de kofie en de thee 
met iets lekkers erbij. Een vrije gift als waardering is mogelijk.
Iedereen is welkom: wonend in Delden of daar buiten, toeris-
ten, jong of oud, het maakt niet uit! Wilt u iemand 
meenemen? Graag!
Voor informatie: Diny Doornbos, tel. 3766992

Vrijwilligersavond
De jaarlijkse avond voor een ieder die in het afgelopen jaar als 
vrijwilliger een steentje heeft bijgedragen aan het kerkenwerk, 
zal zijn op dinsdag 11 oktober om 20.00 uur in ‘t Hoogspel. 
Uitnodigingen met het programma worden binnenkort ver-
stuurd.

Namens de kerkenraad
Marianne Nijman, scriba

Afscheid ds.  Ria de Vries
Het afscheid van dominee Ria de Vries nadert met rasse 
schreden. Na ruim 36 jaar predikant te zijn, waarvan 28 in 
Delden, breekt de tijd van haar emeritaat aan. 
Zij heeft in de afgelopen jaren lief en leed gedeeld met 
gemeenteleden, (veel) vergaderd, wekelijks godsdienstles ge-
geven op de Toonladder, huisbezoeken afgelegd, groothuis-
bezoeken begeleid, zitting gehad in de Interkerkelijke Werk-
groep Nabestaanden Zelfdoding , enz. enz. Na haar emeritaat 
breekt voor haar een periode van rust en ontspanning aan en 
we wensen dat ze daar nog lang van mag genieten.
Dinsdagavond 15 november kunnen gemeenteleden van 
20.00 uur tot 22.00 uur  afscheid van haar nemen in het 
Hoogspel. Er zal gelegenheid zijn om een kort woord tot haar 
te richten. Als u daarvan gebruik wilt maken, wordt u vrien-
delijk verzocht dit ruim van te voren door te geven aan Wim 
Boer. Dit kan telefonisch: 06 50263408, of per mail:

wim766@gmail.com., en kan in het programma hiermee re-
kening gehouden worden. Omstreeks 21.00 uur zal haar een 
cadeau aangeboden worden.
Zondag 27 november is de afscheidsdienst, waarbij ook ge-
nodigden aanwezig zijn.
Aan het einde van de dienst kunt u dominee Ria de Vries, 
zoals gebruikelijk, nog de hand schudden. De genodigden 
worden uitgenodigd naar de Voorhof te gaan.
Als u nog een bijdrage wilt doen voor het afscheidsca-
deau, dan kunt u dit overmaken op girorekening NL34RA-
BO0313350086 t.n.v. C.C. Claassen onder vermelding van “

Namens de afscheidscommissie 
Wim Boer

Ouderenbezoekgroep Protestantse Gemeente Delden  
Woensdagmorgen 12 oktober a.s. hebben we weer onze half-
jaarlijkse bijeenkomst in de Voorhof. Aanvang 9.30 uur.
Na het huishoudelijke gedeelte zal dhr. D. van Ittersum het 
een en ander vertellen over en beelden laten zien van het 
onlangs uitgevoerde schilderwerk in onze kerk.
We hopen op een goede opkomst.

Namens de ouderenbezoekgroep,
Jo ten Broeke

Tel. 0743762239

Nieuw Hydepark 
Dit jaar zijn er vanuit Delden 
4 mensen mee geweest naar 
de Twenteweek in het Nieuw 
Hydepark te Doorn. Ze heb-
ben daar een weekje vakantie 
gehouden en zijn rondom de 
klok verzorgd met goed eten 
en drinken, uitstapjes, spel-
letjes, etc..

Voor volgend jaar is de Twen-
teweek gepland van 25 maart 
t/m 1 april 2017.

Heeft u belangstelling om hier aan deel te nemen of kent u 
iemand die dit wel wil dan kunt u contact opnemen met me-
vrouw E.M. (Marion) Colijn-Horsthuis, telefoon: 074-3762307 
of 06-83227242.

BESTE GEMEENTELDEN,  
In deze mooie nazomerdagen begint het gemeenteleven weer 
volop. Een aantal zaken daaromtrent wil ik graag met u delen.

Terugblik startzondag
Op 26 september vierden we de startzondag aan de hand 
van het landelijke PKN-thema ‘Deel je leven’. In de kerkdienst 
stond de tekst ‘Jullie zijn het zout van de aarde’ centraal, uit 
Matteüs 5:13a. Jezus zegt tegen de leerlingen dat ze het niet 
meer hoeven te worden, maar het al zijn. Aan de gemeente 
heb ik door willen geven dat zout een conserverende werking 
heeft en dat wij geroepen zijn om het kostbare Evangelie dat 
ons gegeven is goed te bewaren en door te geven. De kinde-
ren zijn druk in de weer geweest om een lied in te studeren 
‘Handen heb je om te geven’ (met gebaren!) en in de work-
shop na  de dienst maakten ze badzout. In de andere drie 
workshops deelden mensen hun favoriete bijbeliguur/verhaal 
en hun favoriete lied/muziek of konden ze in een speeddate 
andere gemeenteleden beter leren kennen. Het was een le-
vendig gebeuren en ik hoop dat het voor alle aanwezigen een 
bemoedigend begin van het seizoen is geweest. Daarna was 
er nog de mogelijkheid om het Zoutmuseum te bezoeken, dat 
speciaal voor ons zijn deuren had geopend. 

Kerkenraad
Ook de kerkenraad is weer gestart met volle vaart onder de 
bezielende leiding van ds Kees Bergström. Het verslag van de 
laatste kerkenraadsvergadering kunt u elders in dit Kerken-
nieuws lezen. Soms schieten mensen mij aan inzake de twee 
vacatures die er in de gemeente zijn/gaan komen, nl die van 
cantor-organist en predikant. Meestal is de strekking van de 
vraag om zo snel mogelijk te starten met het beroepingswerk. 
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Mijn antwoord is dan dat het belangrijk is dat het zorgvuldig 
gebeurt en niet overhaast. De stappen die de kerkenraad 
zet in deze, kunt u lezen in  het verslag van de kerkenraad. 
Dat zijn zorgvuldig uitgezette stappen, waar we ook uw hulp 
bij vragen. Hopelijk geven die stappen u duidelijkheid waar 
we op dit moment staan en geven ze u vertrouwen dat de 
kerkenraad zo zorgvuldig mogelijk zal handelen. 

Verslag vertrouwenscommissie
De vertrouwenscommissie in de personen van ds Annerie 
Snier en ondergetekende, heeft het vorige seizoen proberen 
te werken aan herstel van vertrouwen, waar dat mogelijk ge-
schonden was. Ze had daarbij het volgende doel: het herstel 
van relaties binnen de gemeente, waar deze door de proble-
matiek van de afgelopen jaren beschadigd zijn geraakt.  
De commissie heeft op drie niveaus gewerkt:
a) Niveau a: Groepen bij elkaar brengen om elkaar beter te 
verstaan en waar mogelijk verzoening teweeg te brengen
b) Niveau b: Als mediator optreden tussen personen die een 
relatie willen herstellen of iets uit willen praten
c) Niveau c: Als pastor om te helpen pijn te verwerken die te 
maken heeft met de problematiek van de afgelopen jaren en 
deze een plek te geven
Op niveau b en c zijn meerdere contacten geweest. De één 
succesvoller dan de ander, maar altijd is er de intentie ge-
weest om het contact met elkaar weer te zoeken. 
Op niveau a is in januari/februari een cursus voorbereid maar 
deze kwam door onvoorziene omstandigheden niet van de 
grond. 
In de kerkenraadsvergadering van juni heeft de vertrouwens-
commissie uitgebreid verslag gedaan en geconcludeerd dat 
alle tools die voorhanden waren, zijn ingezet. 
De commissie blijft, indien gewenst voor individuele gesprek-
ken, bestaan. Ze maakt     een doorstart met een andere 
insteek: inhoudelijk met elkaar doorspreken. Ze gaat dat 
doen aan de hand van het boek ‘Het boek van vergeving’ van 
Desmond & Mpho Tutu. Voor verdere informatie: zie hieron-
der. 

Boekbespreking ‘Het boek van vergeving’ van 
Desmond & Mpho Tutu   

‘Vergeven is moeilijk en vaak lijkt het onmogelijk. Toch is 
vergiffenis schenken, of om vergeving vragen, het enige wat 
je kunt doen om jezelf en de wereld te bevrijden van de starre 
cirkel van pijn en vergelding’. Dit citaat staat op de achterlap 
van ‘Het boek van 
vergeving’. Wie 
anders dan deze 
schrijvers zouden 
ons voor kunnen 
gaan om hierover 
na te denken? Dit 
relatief makkelijk 
leesbare boek, met 
voorbeelden uit 
de eigen context 
van de schrijvers, 
wil ons leiden om 
na te denken over 
de stappen die je 
zelf kunt zetten op 
weg naar heling. De 
schrijvers duiden 
een viervoudig pad 
aan: Het verhaal 
vertellen, de pijn 
benoemen, verge-
ving schenken, de 
relatie vernieuwen 
of loslaten. 
De vertrouwens-
commissie bereidt 
een serie van drie 
gespreksavonden voor over dit boek. Het is een serie, dus 
als u zich opgeeft is dat in principe voor drie avonden. 
Voor wie: voor ieder die belangstelling heeft.
Wanneer: op de dinsdagavonden van 1 november, 

22 november en 13 december. Aanvang 19.30 uur. 
Waar: de Voorhof
Kosten: 19,99 Euro voor het boek (zelf aanschaffen). 
E-book: 12,99 Euro 
Leiding: ds Elly v.d. Meulen en ds. Annerie Snier
Opgave: bij ds Elly v.d. Meulen. Dit kan tot en met vrijdag 28 
oktober. 

Groet
Een hartelijke groet en voor ieder hierbij de Ierse zegen die 
aan het einde van de dienst op startzondag werd uitgespro-
ken. 
De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen
De Heer zij achter u om u in zijn armen te sluiten
en u te beschermen tegen gevaar
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te 
vallen
En de Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt
De Heer omgeve u als een beschermende muur wanneer 
anderen over u heen vallen
En de Heer zij boven u om u te zegenen
Zo zegene u God de Vader, de Zoon en de H. Geest.
Vandaag en morgen en in de eeuwen der eeuwen.

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

Liturgische kleuren
Kerkelijk jaar
De kleuren van de liturgische textiel  verschillen in de loop 
van het kerkelijk jaar. Het gebruik van sommige kleuren is 
voor alle christelijke kerken gelijk, voor sommige kleuren zijn 
er echter  verschillen. De algemene kleur is groen voor alle 
dagen, waar geen andere kleur is voorgeschreven. Verder 
worden de kleuren wit, rood, paars, roze en soms zwart 
gebruikt.
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Algemeen geldt:
Wit, soms goud:  Hoogfeesten des Heren,  zoals Kerstmis, 
Driekoningen en Pasen, behalve Pinksteren.
Rood: Feestdagen , waarop de Heilige Geest geaccentueerd 
wordt , zoals Palmzondag, Goede Vrijdag en Pinksteren.
Paars: Kleur van de ingetogenheid en boetedoening, zoals in 
de  Adventstijd en in de veertigdagen/vastentijd. 
Roze: tussenkleur halverwege naar het feest met rode kleur:  
zondag Gaudete (derde zondag van de Advent) en zondag 
Laetare (vierde zondag van de veertigdagentijd).
Groen: Zondagen waarop geen andere kleur is voorgeschre-
ven (door de tijd van het jaar).
Zwart: soms bij begrafenissen en uitvaartmissen, meestal 
wordt nu paars gebruikt.

Voor de katholieke kerk geldt extra:
Wit: alle feestdagen die geen verband houden met het lijden 
van Christus.
Rood: feestdagen van (heilige) martelaren. Afwijkende kleur: 
op bijzondere feestdagen mogen feestelijke kerkelijke  gewa-
den met een afwijkende kleur gedragen worden.
Voor de protestantse kerken geldt extra:
Wit:  H. Avondmaal en dopen. Ook de tijd tussen Pasen en 
Pinksteren. 
Rood: bevestiging van Ambtsdragers.
Paars/wit: Bij de Paaswake wordt gewisseld van paars naar 
wit.

De andere christelijke kerken
In de protestante kerken van orthodoxe snit  worden nog 
steeds zwarte toga’s gedragen en geen stola’s gebruikt. In de 
gereformeerde kerken worden, opeen enkele uitzondering na, 
geen toga’s gedragen.
In de lutherse kerkgenootschappen is men de kazuifel blijven 
dragen en worden  ook  de liturgische kleuren gebruikt.
In de Orthodoxe kerken wordt een groot palet aan kleuren 
voor liturgische gewaden en altaar- en lezenaar-bekleding 
gebruikt.   

Tenslotte
Hopelijk heeft u na dit overzicht een beetje meer inzicht 
van het gebruik van liturgische textiel en  hun kleuren in de  
kerkdiensten en vieringen. Ik dank pastoor Oortman  voor zijn 
aanvullingen op de tekst.

Dick Schuuring

Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo,tel. 074 – 291 82 49

Gesprekskring n.a.v. de ilm ‘Kijken in de ziel’ in de Re-
monstrantse kerk te Hengelo
Coen Verbraak sprak in januari 2016 met mensen die te horen 
hebben gekregen dat ze nog maar korte tijd te leven hebben. 
Acht geïnterviewden, onder wie schrijfster Laura Maaskant, 
ilosoof René Gude, topondernemer Bernard Muller en jour-
nalist Albert de Lange, 
vertellen onomwonden over hoe het is om te leven in het 
zicht van het einde.
Hoe ga je om met alle emoties die bij dat sterven horen? 
Wat verandert er dan aan je leven? 
Wanneer laat je het leven los? 
Hoe benoem je het onbenoembare? Kortom: hoe ga je waar-
dig dood? 

Het idee kwam van de ilosoof René Gude. 
De voormalige Denker des Vaderlands was dodelijk ziek en 
wilde daar graag over praten. 
Verbraak wist niet zo goed wat hij met zulk materiaal zou 
moeten – ‘Ik dacht hooguit aan een item voor Nieuwsuur, bij 
zijn overlijden’- maar Gude dacht groter. 

Een hele serie moest het worden. 
De levenslessen van hen die gaan sterven. 
Bij die levenslessen gaat het niet alleen maar over de dood 
maar vooral ook over het leven.
Overheersend blijkt wel de eenzaamheid als de omgeving 
hen ontwijkt en niet wil of durft te praten over hun nabije 
sterven. Daarmee is ‘Op de drempel’ een ilm over afscheid 
nemen, maar bovenal een inspirerend document over hoe het 
bestaan betekenis te geven. 
Verbraak: ‘Het mocht geen naargeestige televisie worden. 
Het moesten mensen zijn zoals jij en ik, met wie iedereen zich 
kan identiiceren. 
Dus niet zo ziek dat het in de eerste seconde al zou afschrik-
ken.
’Het eindresultaat is te zien als een kleine antropologie van 
de naderende dood en er is naar aanleiding van de ilm veel 
te bespreken.
De ilm wordt in twee delen vertoond. 
Na aloop is er een nagesprek met ds. Kirsten Slettenaar en 
Cor Langen.
Data:  Woensdag 28 september en 12 oktober
Tijd:   20.00 – 22.00 uur
Plaats:Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo
Opgave bij Cor Langen e-mail: corlangen@hetnet.nl
Iedereen is van harte welkom.
zie ook twente.remonstranten.nl

Cursus ‘Leven, Dood, Troost’
op de dinsdagmiddagen van 14.00 - 16.00 uur: 27 septem-
ber, 01 november, 13 december, 17 januari
door ds. Johan Goud 
Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 te Hengelo

Over de grote vragen van leven en dood en over de (on)mo-
gelijkheid van troost is door alle grote ilosofen nagedacht. 
Onder andere komen daarbij de verhouding tussen wat blijft 
en wat verdwijnt, tussen medelijden en medevreugde, aan de 
orde. 
En bestaat er zoiets als ‘troost van de ilosoie’? Met teksten 
van Seneca, Eckhart, Levinas, Nietzsche en Nussbaum. 
Opgave bij ds. Johan Goud (jgoud01@kpnmail.nl of 06 30 11 
57 00).
Iedereen is van harte welkom.
zie ook twente.remonstranten.nl

‘Café Doodgewoon’, inloopavond in Hengelo
Op woensdagavond 12 oktober a.s. organiseert het Netwerk 
Palliatieve Zorg Midden-Twente voor ongeneeslijk zieken en 
hun naasten een inloopavond  in Hengelo. 
Het thema van deze avond is: ‘Euthanasie en sedatie’  
Euthanasie en palliatieve sedatie worden vaak in één adem 
genoemd en daarmee wordt de suggestie gewekt dat het om 
hetzelfde gaat. Dit is echter niet het geval. 
Wat zijn de verschillen tussen beide en aan welke voorwaar-
den moet men voldoen? 
Mw. A. van der Kraats, kaderarts palliatieve zorg en specialist 
ouderengeneeskunde van TMZ Hengelo, gaat deze avond 
met ons in gesprek over dit onderwerp. Na aloop van het 
thema is er voldoende mogelijkheid voor lotgenotencontact.
Café Doodgewoon op 12 oktober a.s. vindt plaats in het Het 
Nije Huis, Beursstraat 9 te Hengelo. Aanvang  19.30 uur (zaal 
open vanaf 19.15 uur).
De avond is kosteloos en aanmelding vooraf is niet nodig.
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met:
Bernadette Nijhuis, 06 34 35 66 13 / b.nijhuis@carintregge-
land.nl 
Marie-Josée Eenkhoorn, 06 343 58 100 / hengelo-borne@
leendertvriel.nl
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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: 

31-10-2016   12-11-2016  interval 5 weken
05-12-2016   17-12-2016  interval 4 weken
02-01-2017   14-01-2017  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

Het kerkelijk jaar. 
We kennen de kalender op verschillende manieren.
Wanneer het 1 januari is geweest kennen we het nieuwe jaar met een kalender vanaf 
januari tot en met december.
Maar wanneer jullie naar school gaan kennen jullie ook de schoolkalender, deze 
loopt vanaf september tot en met juli. Dan maakt het ook nog uit in welke regio van 
Nederland je woont, want het kan ook maar zo lopen van augustus tot en met juni. 
Maar gemiddeld ga je van dit jaar 10 maanden naar school.
Maar in de kerk kennen we ook een kalender, de liturgische kalender. Deze begint 
altijd met de advent periode, de laatste zondag van november. Daarna volgt na de 
kerst de paasperiode tot en met pinksteren. Met pinksteren is het de laatste keer van 
het kerkelijk jaar dat de kleur in de kerk veranderd. Daarna blijft het groen, tot en met 
de 1e advent. En zo is het jaar weer rond.
Naast de namen van advent, kerst, pasen en pinksteren kennen we ook kleuren in de 
kerk. Op het schema kun je zien wanneer dit allemaal veranderd. We komen al weer 
aardig op weg naar november, kijk maar eens goed welke kleur het dan word en of 
je dit terug kunt 
vinden wanneer het 
straks weer eind 
november is!
Veel plezier.

JO
N
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