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47e jaargang nr. 9 zaterdag 12 november 2016

KERKENNIEUWSDELDEN

JHWH
Er zijn mensen die zeggen dat God niet bestaat. 
Ze vergissen zich. Er zijn talloze goden. Tenmin-
ste als je onder ‘god’ verstaat die vanzelfspre-
kende verzameling machten en krachten die ons 
leven bepalen en het allerbelangrijkste zijn. In 
onze tijd is die verzameling machten en krachten 
- kort door de bocht gezegd - het neo-liberalis-
me. In de tijd dat de bijbel ontstond was dat een 
offercultuur , die garant stond voor  de vrucht-
baarheid van mens, dier en akker, met de tempel 
als centrum. Deze beide ‘goden’ hebben zo hun 
nadelen!
JHWH staat hier recht tegenover. Hij staat niet 
voor groei en vruchtbaarheid, maar voor bevrij-
ding en barmhartigheid.   Daarom beginnen de 
Tien Woorden niet met ‘Ik ben de Almachtige, 
schepper van hemel en aarde’, maar met ‘Ik ben 
JHWH, god-voor-jou, die je uit Egypte, uit het sla-
venhuis, uitgeleid  heb’( 20:1) Het begint dus met 
bevrijding. Niet voor niets heet Jezus, Jehosjua, 
JHWH bevrijdt. Klaagliederen zegt over barmhar-
tigheid bijvoorbeeld:  Het zijn de daden van soli-
dariteit van JHWH, dat wij niet zijn omgekomen, 
want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke 
morgen zijn ze nieuw groot is uw trouw.’ (Kl 3:21)  
Het woord barmhartigheid komt van rachoem, 
baarmoeder, dat dertien keer in het Oude testa-
ment  voorkomt, alleen bij JHWH.

De bijbelschrijvers pleiten ervoor dat bevrijding 
en barmhartigheid de woorden , de waarden, zijn 
die ons leven bepalen als hoogste goed. Tegelij-
kertijd beschrijft het  bijbelverhaal  hoe dat ons 
telkens weer bij de handen afbreekt. Bevrijding 
wordt onderdrukking,  barmhartigheid ‘schof-
terigheid’. Het bijbelse woord dat meestal met  
‘goddeloze’ vertaald werd,  is ‘rasja’, dat boef of 
schoft betekent. De schoft wil niets van barmhar-
tigheid weten en is daarom godloos, zonder god.

Omdat bevrijding en barmhartigheid het allerbe-
langrijkst zijn, wordt JHWH ook wel ‘god’ ge-
noemd, maar eigenlijk gaat hij daar ver boven uit. 
Geloven in God betekent dus erop vertrouwen dat 
bevrijding en barmhartigheid tenslotte het laatste 
woord hebben.
JHWH.JHWH, God
barmhartig en genadig
lankmoedig
en groot van solidariteit en trouw
(Ex 34:6)

ds  Kees Bergström, Delden
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ZONDAG 13 NOVEMBER  
33e  ZONDAG DOOR HET JAAR 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor G. Geurts

WOENSDAG 16 NOVEMBER
18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

ZONDAG 20 NOVEMBER 
CHRISTUS KONING  
9.00 uur Kleuterkerk
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor Z. Nowara

WOENSDAG 23 NOVEMBER
19.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 24 NOVEMBER
19. 00 uur Oecumenisch Avondgebed 

ZONDAG 27 NOVEMBER  
1e  ZONDAG VAN DE ADVENT
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het kinderkoor
Pastoor  M. Oortman

WOENSDAG 30 NOVEMBER
18,30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

ZONDAG 4 DECEMER 
2e  ZONDAG VAN DE ADVENT
Maria Onbevlekte Ontvangenis
9.30 uur Eucharistieviering met 
Kinderwoorddienst
m.m.v. Cantu
Pastoor M. Oortman

WOENSDAG 7 DECEMBER
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 8 DECEMBER
19. 00 uur Oecumenisch Avondgebed 

ZONDAG 11 DECEMBER 
3e ZONDAG VAN DE ADVENT
9.30 uur Eucharistieviering/
kinderwoorddienst
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor T. Escher

WOENSDAG 14 DECEMBER
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

LECTOREN EN LECTRICES
13 nov.    9.30 uur A. Strikker
20 nov.    9.30 uur W. Velthuis
27 nov.   9.30 uur H. Spekreyse
11 dec..   9.30 uur E. Cornel

VIERINGEN DOOR DE WEEK
Donderdagavond om 19.00 uur 
Oecumenisch Avondgebed afwisselend 
in de Oude en Nieuwe Blasius.

ZONDAG 13 NOVEMBER
2e zondag van de Voleinding
10.00 uur ds O. Mulder (Amelo)
Oppas: Anje Gnodde
Nevendienst: Ada Bruynes
Uitgangscollecte: 
Binnenlands diaconaat

DONDERDAG 17 NOVEMBER
19.00 uur oecumenisch avondgebed

ZONDAG 20 NOVEMBER
3e zondag van de Voleinding
10.00 uur ds E. v.d. Meulen (Erica)
Oppas: Maaike Sligt
Nevendienst: Tineke Lantink
Uitgangscollecte: Missionair werk

ZONDAG 27 NOVEMBER
1e van Advent
10.00 uur ds A.T. de Vries; 
afscheidsdienst; m.m.v. de 
Blasiuscantorij; Jeanet Wilmink, fagot; 
Carla Wilmink, hobo
Oppas: Petra Tuitert
Nevendienst: Mariska v.d. Sluijs 
Uitgangscollecte: kerk

DONDERDAG 1 DECEMBER
19.00 uur oecumenisch avondgebed

ZONDAG 4 DECEMBER
2e van Advent
10.00 uur ds L.H. Lambers Heerspink; 
dienst van Schrift en Tafel
Oppas: Maaike Claassen
Nevendienst: Rinske Gerritsjans
Uitgangscollecte: PKN Pastoraat

ZONDAG 11 DECEMBER
3e van Advent
10.00 uur ds E. v.d. Meulen (Erica)
Oppas: Florine Scheiberlich
Nevendienst: Erica Bakker
Uitgangscollecte: Solidaridad

DONDERDAG 15 DECEMBER
19.00 uur oecumenisch avondgebed
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Zondag 13 november
Schrift & Tafel 10.15 uur
Ds. A.J. Snier

Vrijdag 18 november
Dienst 15.00 uur.

Zondag 20 november 
Christus Koning
Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 25 november
Oec. Viering 1e Advent  15.00 uur
Mw. M. Mulder

Zondag 27 november 
Eucharistieviering 10.15 uur 
Pastor T. Escher

Vrijdag 2 december
Oec. Viering 2e Advent  15.00 uur
Ds. A.J. Snier

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

Vrijdag 9 december
Oec. Viering 3e Advent  15.00 uur
Mw. A. v/d Haar

Zondag 11 december
Woord en Gebed 10.15 uur
Ds. A.J. Snier

Vrijdag 16 december
Oec. Viering 4e Advent  15.00 uur
Mw. M. Mulder
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13 november 2016  Vergrendeling van de Heilige Deur in de St. Lambertus basiliek als afsluiting van het Jaar van Barmhartigheid door 
kardinaal Eijk. (als TV Mis te zien 10.15 uur NPO 2) 
20 november 2016  Laatste zondag Kerkelijk Jaar en Christus Koning
27 november 2016  Eerste Advent en invoering van de nieuwe tekst ‘Onze Vader’
04 december 2016  Tweede Advent 
11 december 2016  Derde Advent…

Christus verbindt… Ga mee met ons (Jan van Opbergen)
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit,
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,

een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.

De Nederlandse taal is steeds in beweging. Jongeren die straattaal spreken zijn voor mensen die Algemeen Beschaafd Nederlands 
spreken, onverstaanbaar geworden. 
Een boek uit 1900 is voor velen al moeilijk te lezen, laat staan een nog ouder Nederlands boek. En het Vlaams Nederlands is weer an-
ders. Ook in de verschillende christelijke denominaties hebben zich taalverschillen ontwikkelt in de loop van de tijden in bijvoorbeeld 
het bidden van het ‘Onze Vader’. Daarom is het is mooi en verheugend dat katholieken in Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst 
kunnen gaan bidden.
Het ‘Onze Vader’ is het meest verbreide christelijke gebed en dateert reeds uit de 1e eeuw. 
Jezus heeft het ons zelf geleerd. Het gebed is te vinden in Mattheüs 6:9-13 als onderdeel van de Bergrede en in Lucas 11:2-4. De 
versie van Lucas is korter dan die van Mattheüs.
Het belangrijkste is dat we dit blijven bidden en blijven doorgeven aan jongere generaties.
Het gebed is gericht aan God. En daaraan verandert niets! 

Ned. Bijbelgenootschap  
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze. 

Nieuwe versie RK vanaf Eerste Advent
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

En op de ‘laatste zondag van het Kerkelijk jaar’ op 20 november a.s. herdenkt en bidt de Protestante kerk met liefde voor haar overle-
denen, terwijl de Katholieke kerk op dezelfde datum viert dat Christus Koning van het heelal is! 
Op de dag na Allerheiligen, (in hun leven had God een plaats en werden zij een voorbeeld voor velen), op 2 november bidden we in 
de katholieke kerken voor de mensen die ons zijn voorgegaan. Kortom we vieren met respect en liefde hetzelfde vanuit dezelfde Bron. 
We denken aan de dood, maar veel meer nog aan het leven na de dood. 
Samen vieren we Advent  als de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest: de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus 
wordt verwacht. Christus is onder ons mensen geboren is als Emmanuel dat ‘God met ons’ betekent. 

C. A.M. Roetgerink. Pastoraal werkster 
Parochies Heilige Geest, Goede Herder Hengelo en HH. Jacobus en Johannes.
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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

Pastoraal werker Mw.R. Doornbusch (diaconie)
06 14406955
 
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
Peter Willems-6 okt.-84 jaar- Werdm. von Elggstraat 12-e.v. R. Willems
Stien Morssinkhof -9 okt.-96 jaar-Jan Lucaskamp 46-w.v. G. Baake
Marie Uunk-9-okt.-83 jaar- St Elisabeth-w.v. H. Eissink
Harry Hodes-25 okt. 81 jaar- Muldersweg 10-e.v. M. Lotgerink
Annie Tiehuis-25 okt.-78 jaar-St. Elisabeth-w.v. J. Strikker
Ben Oude Aarninkhof-76 jaar- St Elisabeth-e.v. T. ter Beke
Vera Kirch-27 okt-49 jaar-Gasthuislaan Velp
Diny Jannink-29 okt.-76 jaar-de Jan Lucaskamp-w.v. J. Wilmink
 
KIND LATEN DOPEN?
Doopzondag 22 januari 2017
Voorbereidingsavonden:
Donderdag 8 december 2016 in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.
Donderdag 15 december 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 geno-
men worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.
                       
HEILIG VORMSEL 2017
Op zaterdag 11 maart 2017 om 18.30 uur kunnen kinderen in de leeftijd van groep 8 uit 
Delden en uit Goor het Sacrament van het Vormsel ontvangen in de Heilige Blasiuskerk te 
Delden. Kinderen en hun ouders gaan samen op weg naar het Vormsel. De voorbereiding 
gebeurt voor een groot deel in de klas. Het Vormselproject is er op gericht dat alle kinde-
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ren uit de groepen 8 dit volgen. De leerlingen zullen gedurende 
enige weken in een project  werken met allerlei thema’s die nauw 
aansluiten bij hun belevingswereld. Ze zullen zowel thuis als op 
school hiermee bezig zijn.
Daarnaast zijn er bijeenkomsten in de parochie. Op woensdag 
16 november van 18.30 tot 20.00 uur is er een 1ste informa-
tieavond over de Vormselvoorbereiding en het Vormsel in het 
parochiehuis voor kinderen en hun ouders. U bent dan van harte 
welkom, ook als u niet zeker weet of u uw kind voor het Vormsel 
wilt opgeven. U kunt uw kind, ook indien het niet op de boven-
staande scholen zit, opgeven voor het H. Vormsel graag vóór  
1 december 2016  bij :Marion van der Kolk, tel. 074-3764743.
De voorbereiding van deze kinderen, die niet op de katholieke 
basisscholen  zitten geschiedt  samen met de ouder/verzorger in 
overleg met de pastoraalwerker  plus ondersteunende  werk-
groep. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met één van de 
leden van de werkgroep:
Anita Manders  074-3767255
Marion van der Kolk 074-3764743

Adventsactie 2016: Straatkinderen terug naar huis in Rwanda  
Voor de adventsactie van dit jaar is door de gezamenlijke paro-
chies van de MOV-groepen van de H. Geestparochie gekozen 
voor de straatkinderen van Rwanda. De straatkinderen in Kigali 
hebben allerlei redenen hun huis te verlaten en leven in de pro-
bleemwijken waar 
geweld, drugsge-
bruik, misbruik en 
diefstal veel voor-
komen. Fidesco 
heeft enkele 
gebouwen inge-
richt om kinderen 
op te vangen 
met het doel om 
hen weer terug 
bij hun gezin te 
plaatsen. Dit pro-
ject richt zich op 
3000 straatkin-
deren in de straten van Kigali. De kinderen worden in drie fasen 
geholpen, om de overgang niet te abrupt te maken. In een eerste 
fase leggen de maatschappelijk werkers contact met de kinderen 
op straat. Wanneer dit contact goed is, gaan ze over op de twee-
de fase: de opvang van de kinderen in het centrum. Zodra de 
kinderen pgenomen zijn in het centrum, gaan opsporingsagenten 
van de organisatie op zoek naar hun gezinnen. Ondertussen 
krijgen de kinderen in het centrum kleding en medische zorg, 
gaan naar school en hebben contact met een psycholoog. In 
de laatste fase worden de kinderen terug in het gezin geplaatst. 
Fidesco heeft speciale aandacht voor de geestelijke en licha-
melijke gezondheid van de straatkinderen, maar ook voor hun 
gezinnen. Ze helpen hen om hun inkomen te vergroten en nadat 
de kinderen weer thuis zijn, wordt het hele gezin gevolgd door 
de organisatie. Om er voor te zorgen dat het project niet volledig 
afhankelijk is van giften, heeft Fidesco een stuk landbouwgrond 
en een kippenstal. Zo kan de organisatie ook zelf geld verdienen 
door de verkoop van landbouwproducten en eieren. Het centrum 
verwacht dat er in de peri-
ode 2016 - 2018 ongeveer 
220 kinderen weer thuis 
zullen wonen en dat er 330 
kinderen opgevangen wor-
den in het centrum.

Wij kunnen deze actie dan ook van harte bij u aanbevelen en ho-
pen ook dit jaar weer op uw steun. Uw bijdrage kunt u depone-
ren in de offerblokken in de kerk of overmaken op Ibannr. NL46 
RABO 0313363838 t.n.v. M.O.V. groep, Delden. Na de viering 
van zondag 11 december krijgt u de gelegenheid om producten, 

verkregen door eerlijke handel, van de wereldwinkel te kopen. 
Hartelijk dank namens de M.O.V. groep, Delden.

VAN DE LOCATIERAAD/PASTORAATGROEP   
Kerkbalans
Iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans 2015 wil-
len we hartelijk bedanken.
Een aantal parochianen heeft nog niet gereageerd op de actie 
Kerkbalans of is niet thuis getroffen. We willen hen dringend 
verzoeken alsnog te reageren en hun brief of bericht van bijdrage 
bij de pastorie in de brievenbus te doen en/of gebruik te maken 
van het  bankrekeningnummer. Het bankrekeningnummer voor 
de kerkbijdragen is: NL38 RABO 0313 3074 31 ten name van 
Geloofsgemeenschap H. Blasius Delden.
Uw bijdrage blijft hard nodig.

Ria Doornbusch
Op 30 september was er een vesperviering in de Stafanuskerk in 
Borne ter gelegenheid van de presentatie van pastoraal werkster 
Ria Doornbusch. Het thema van de viering was: ‘Met Hem op 
weg gaan’.
‘Mensen zijn op weg, eeuwen lang bewegen zij zich voort
mensen onderweg zoeken zich een thuis een leefbaar oord’

Mariaviering 8 oktober
Zaterdagavond 8 oktober was er een mooie en sfeervolle Ma-
riaviering. Een van de liederen die deze avond die deze avond 
gezongen werd was het Magniicat. Het Magniicat, ook wel de 
lofzang van Maria, is een Canticum in de liturgie van de Katho-
lieke Kerk. De tekst ervan wordt in het Lucas-evangelie letterlijk 
uitgesproken door Maria. Herkomst
De tekst van het Magniicat is te vinden in het Lucas-evangelie 
(Lucas 1, 45-51). Maria, op dat moment al in verwachting van 
Jezus, bezoekt haar nicht Elisabeth en antwoordt op dier be-
groeting met het uitspreken van het gebed Magniicat anima mea 
Dominum (‘Hoog verheft nu mijn ziel de Heer’).  De tekst van 
het gebed wordt een canticum, of kantiek genoemd, namelijk 
een gezang waarvan de tekst letterlijk afkomstig is uit de Heilige 
Schrift.
Nederlandse vertaling
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is Zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft hij uiteen,
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met lege handen.
Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan,
Zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
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Eucharistieviering m.m.v. Cantu
Op zondag 9 oktober zong ons jongerenkoor Cantu 
(Hengevelde-Delden) tijdens de eucharistie. Een inspirerende 
viering met mooi gezongen liederen.
‘Mensen zijn op zoek
 naar de zin van hun bestaan
 wees een open boek
 mensen zijn op zoek
 staan wij er wel bij stil
 mensen zijn op zoek

zeg dan toch waar het om gaat
het is nu nog niet te laat
veel te vaak zwijgen wij stil
blijft ons hart zo koud zo kil
God geeft ons bewogenheid
voor een mens in smart
deel dan liefdevol Zijn woord
spreek van hart tot hart’

Jezus
Jezus moet een onvergetelijk boeiende iguur geweest zijn, in al-
les zoon van het volk uit het harde land van Palestina en tegelijk 
ook geheel anders. Want Hij viel op, veroorzaakte ergernis hier 
en verbazing en verwondering daar – je kunt dat overal in de 
evangeliën vinden. Er kwam geluister, gepraat, gedrang. De 
mensen gingen zich met Hem bezighouden, met zijn woorden en 

daden, gingen over Hem nadenken. We weten uit eigen ervaring 
wat er dan gebeurt: als iemand op eigen manier ‘veelzeggend’ is 
en daaraan iets aansprekends, iets gezagvols ontleent, schept 
dat in ons een onrust. Het ‘doet ons iets’. Het omgaan en bezig 
zijn met de Heer leidt tot nadenken over onszelf, tot de ervaring 
dat zich in ons iets voltrekt, tot een pogen zijn voorbeeld eniger-
mate te volgen.
Bisschop Bekkers (1908-1966)
In: Avond met God. Gedachten en gebeden (Haarlem 1976) 204-205

De verrezene 
Sagrada Familia Barcelona

Adventviering 2016

Beste mensen,
de uitnodiging voor de Adventviering vindt U dit jaar in Kerkennieuws.
U krijgt geen uitnodiging via de brievenbus. In de  uitnodiging voor de Adventviering (zie elders in dit blad) staat hoe U zich kunt opge-
ven  voor de Adventviering  Eén van de redenen voor deze koerswijziging  is dat we de contactpersonen willen  ontlasten.

ADVENTSVIERING 2016
                        
De geloofsgemeenschap van de H. Blasius te Delden nodigt alle parochianen van 75 jaar en ouder én de leden van de KBO-Delden 
uit, voor de Adventsviering op

woensdag 21 december om 14.00 uur in de H.Blasiuskerk

met medewerking van het dames- en herenkoor.
Daarna is er, tot ± 16.30 uur, een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje kofie mét….. en een drankje in de “Bijenkorf” in 
de Wieken.

(Het gebeurt weleens dat er òf jassen blijven hangen òf per ongeluk verkeerde jassen worden meegenomen. Het is handig wanneer u 
een briefje met naam en adres in uw jaszak doet)

Indien u op 21 december aanwezig wilt zijn, dan kunt u dit doorgeven via de mail: jblchorck@hotmail.com
of de onderstaande antwoordstrook invullen en deze inleveren bij het secretariaat aan de Langestraat (u kunt het strookje in de brie-
venbus doen)
Opgave s.v.p. voor 18 december a.s.!
Met vriendelijke groet,
namens lokatieraad/pastoraatsgroep van de H.Blasius,
J. Horck, voorzitter

Naam:…………………………………………………………………….......................…..

Adres…………………………….......................……………………………………………

O     Kom(t)en met …………. persoon/personen naar de viering  
O     Kom(t)en ná de viering in de “Bijenkorf”.
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BIJ DE DIENSTEN
TERUGBLIK
Al een paar weken lang doe ik bijna alles ‘voor de laatste keer’. Een gedachte die 
nog niet helemaal gewend of geland is. Maar we hebben al heel veel hartelijk-
heid ontvangen, kadootjes, goede wensen, briefjes, bloemen. De laatste viering 
in de kapel op de vrijdagmiddag was hartverwarmend, met een geweldige high 
tea na aloop, verzorgd door de vrijwilligers. Heel ijn was ook het afscheid van 
het oecumenisch avondgebed! Ik ga het allemaal wel zeker missen. Net als de 
bijeenkomsten van de commissie eredienst. Ook daar weer bloemen en kadootjes. 
We hadden ook nog de vrijwilligersavond en een kerkenraadsvergadering, inclusief 
vermakelijke ‘optredens’ van de voorzitter van de kerkenraad, Kees Bergström!
Inmiddels hebben wij een huis gekocht in Almelo. U weet wel ‘van die stoplichten’. 
Het duurt nog wel even voor we daarheen verhuizen, maar daar hoort u wel meer 
over.

BIJ DE DIENSTEN
Het kerkjaar loopt ten einde. 13 en 20 November zijn de laatste twee zondagen. 
Zondagen van de Voleinding. Onze gedachten worden bepaald bij vragen als: 
waar gaat het naar toe? Wat is de toekomst? Wat verwachten wij? Op de eer-
ste Advent wordt die vraag opnieuw opgenomen, maar nu in een ander kader: 
toekomst is wat God op ons doet toekomen, een mensenkind in wie Hij ons de 
hand reikt. Een mens in wie Hij ons nabijkomt met liefde en vrede, het fundament 
waarop goede toekomst rust. 
Op de eerste Advent zal ook de afscheidsdienst zijn. We hopen dat het een 
feestelijke dienst zal zijn, met een vleugje weemoed, dat wel natuurlijk. Wat heb ik 
veel goede herinneringen liggen in de mooie Oude Blasius, en dat geldt ook voor 
Gerrit. Plezier, verdriet, moeite, ontroering, verwondering, verbondenheid, alles is 
voorbij gekomen. Dat is in ieder geval een kostbaar stuk bagage om straks mee 
verder te reizen.
   
IN MEMORIAM
Wilhelmina Laurina Molemaker-Nederveen
Op 28 september 2016 overleed Mien Molemaker in de leeftijd van 79 jaar.  Sinds 
een jaar of 2 woonde zij in een beschermde omgeving in Haaksbergen. Mien werd 
geboren in Hardinxveld Giessendam. Toen ze in de verpleging werkte leerde zij 
Wim kennen en ze trouwden. Samen bezochten ze de ‘zendingsschool’ in Oegst-
geest en ze werden uitgezonden naar Papoea Nieuw Guinea. Na drie jaar moesten 
ze vanwege de politieke situatie naar Nederland terugkeren. Het bleef een heel 
belangrijke periode in hun leven. Na hun terugkeer werkte Wim in het onderwijs en 
later in sociaal en opbouwwerk. Ze woonden daarvoor op verschillende plekken in 
Nederland. Toen Wim niet meer werkte kwamen ze vanuit Haaksbergen naar Ben-
telo. Vanuit hun mooie woonplek in het buitengebied maakten ze vele ietstochten 
en genoten van de mooie omgeving en natuur. Ze zochten en vonden aansluiting 
bij de kerk van Delden. Het waren trouwe kerkleden. Toen het met hun gezondheid 
niet goed meer ging verhuisden ze naar de Stadshagen. M.n. Mien voelde zich 
daar tussen de mensen veiliger en prettiger. Begin november 2013 overleed Wim 
en bleef Mien alleen achter. Ze kon zich met allerlei hulp en gezelschap nog wel 
redden, probeerde in beweging te blijven, haar wandelingetjes te maken, maar ze 
kon toch niet in de Stadshagen blijven wonen. Toen ze naar Haaksbergen ver-
huisde had ze één grote wens: naar de kerk blijven gaan in Delden. Dat lukte niet 
zoals ze had gehoopt. Een enkele keer is ze nog op zondagmorgen geweest en 
dan straalde ze als ze werd herkend en begroet. Op 4 oktober, in de Oude Blasius, 
hebben we het leven van Mien herdacht   en haar toevertrouwd aan de vrede van 
God die voor Mien een schuilplaats, een toevlucht en rots was. (Psalm 31)

DOOP 

In een feestelijke dienst en een volle kerk werd op zondag 30 oktober 2016 de 
doop bediend aan: Leonne Adriane Noltes, Ella Leonora Noltes (Van Suchtelen-
straat 10, Delden) , Femke Liza Gijselaar (De Dinkel 13, Delden) en Milan Naafs 
(Rijssenseweg 1, Ambt Delden). Onze goede wensen gaan uit naar deze kinderen 
en hun ouders.

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-Burggraaff
 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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HUWELIJKSJUBILEUM
Ook in de dienst op 30 oktober spraken we onze dankbaar-
heid uit voor de jarenlange verbondenheid in lief en leed 
van dhr. en mw. Peuscher, Greekerinckskamp 9, Delden. 
Op 2 november waren zij 65 jaar getrouwd. En dhr. en mw. 
Stronks (Torenvalkstraat 26, Delden) en dhr. en mw. De Jong 
(Benninksweg 62, Hengelo) zijn aan het eind van de maand 
november 50 jaar getrouwd. Na de dienst trakteerden zij 
gezamenlijk op iets lekkers bij de kofie. Ook op deze plaats: 
van harte gefeliciteerd en onze goede wensen!

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 

KERSTMIDDAG
Zoals elk jaar organiseert de diaconie van de Protestantse 
Gemeente Delden een kerstmiddag voor gemeenteleden 
van 77 jaar en ouder in ‘t Hoogspel te Delden.Dit jaar zal het 
plaatsvinden op woensdag 14 december om 14.00 uur.Een 
gezellig samenzijn met een gevarieerd programma waarin ook 
voldoende tijd zal zijn voor een gesprek met elkaar. Dit alles 
natuurlijk onder het genot van een drankje en een hapje. Aan 
het eind van de middag ontvangt iedereen de kersteditie van 
het magazine Elisabeth. Ds. Annerie Snier zal dit jaar voor de 
invulling van het programma zorgen. De desbetreffende ge-
meenteleden worden persoonlijk benaderd middels een brief 
met een uitnodiging. Hierin kunt u aangeven of u wel of niet 
wilt deelnemen aan deze gezellige ontmoeting. Het antwoord 
wordt persoonlijk bij u opgehaald. Beschikt u niet over eigen 
vervoer, dan staan er weer verschillende mensen klaar om 
hiervoor zorg te dragen. We hopen op een goede opkomst en 
een gezellige middag.

De diaconie

Avondmaalproject: Stichting Bagiran Village Gambia 
Dit jaar heeft de diaconie de op-
brengst van de collectes tijdens de 
avondmaal vieringen bestemd voor 
de Stichting Bagiran Village Gambia. 
Wij geven u graag wat informatie over 
het doel van deze stichting. Gam-
bia is een klein Afrikaans land waar 
armoede een groot probleem is. Er 
zijn maar weinig banen en onderwijs 
is kostbaar, de overheid biedt geen 
enkele inanciële steun voor ouders of 
scholen. De gezinnen zijn groot en voor ouders is er dan ook 
maar één belang: onderdak en voeding bieden. Onderwijs 
komt daarom op 
de tweede plaats. 
De meeste kinde-
ren leven overdag 
vaak op straat. 
In het dorpje 
Bagiran Village, 
is een schooltje 
gevestigd met 
de naam Bapalai 
Nursey School. 
Zo‘n 60 kinderen 
verdeeld over twee lokaaltjes, schrijvend op leistenen bordjes, 
zittend op plastic stoeltjes aan tafeltjes die in zeer slechte 
staat zijn. Ook de lemen schoolgebouwtjes zijn in zeer slechte 

conditie, gaten in 
het dak, muren 
vol met scheu-
ren en kieren. 
Geen fatsoenlijke 
leermiddelen en 
een speelplaats is 
er niet, laat staan 
een omheining. 
Het doel van 
Stichting Bagiran 

Village Gambia is nu om het dorp Bagiran Village te gaan 
helpen, zodat ook deze kinderen aan een betere toekomst 
kunnen gaan werken. Het bevordert de economie als kin-
deren naar school gaan en daardoor later, een betere kans 
krijgen in de samenleving. Door scholing heeft de kansarme 
jongste doelgroep ook een stevige basis voor de toekomst. 
Wat Stichting Bagiran Village Gambia nu graag zou willen 
realiseren is het volgende: 
- het verzorgen van school en lesmateriaal, zoals schriften, 
potloden, pennen, gummen, puntenslijpers, knutselspullen, 
etc.
- een speelplaats creëren, met sport en spelmateriaal.
- het inzamelen van geld voor het bouwen van nieuwe lokaal-
tjes, sanitair, een wateraansluiting, een muur om de school 
voor de veiligheid.
- het steunen van leerkrachten door middel van bijscholing.
- het zorgen voor schoolmeubilair zoals stoeltjes tafels, 
schoolborden en opbergmateriaal. 
Tot nog toe is er tijdens 6 avondmaal vieringen (januari t/m 
augustus) € 1043,72 opgehaald. Dit is inclusief giften die op 
de rekening van de diaconie voor dit doel zijn binnen geko-
men. Wij bevelen de collectes voor dit doel van harte bij u aan 
en gaan er vanuit dat we aan het eind van het jaar een mooi 
bedrag over kunnen maken aan de stichting. Bij voorbaat 
dank voor uw gift!

Een keuken voor weduwen en wezen, leprozen en daklo-
zen in Dharmapuri, India.  
In april is Maarten Bruynes 
namens de stichting Wii in 
India geweest en heeft hij 
het geld overhandigd dat 
tijdens het 40-dagen-tijd 
project bijeen gebracht is. 
Op www.stichtingwii.nl 
kunt u de voortgang van het project (de bouw van een nieuw 
weeshuis met ‘onze’ keuken) verder volgen. Hieronder ziet u 
het bedankbriefje dat door de lokale organisatie meegegeven 
is.

Actie Kerkbalans 2016
Het motto van de actie Kerkbalans is in 2016 “Mijn Kerk 
Inspireert”. In totaal zijn 857 uitnodigingen voor een kerke-
lijke bijdrage verstuurd. Tot nu toe hebben 704 deelnemers 
€ 118.000 toegezegd. En daarvan is inmiddels € 93.000 ont-
vangen. Ter vergelijking: voor 2015 werden 865 uitnodigingen 
verstuurd. 714 deelnemers hebben € 116.000  toegezegd, 
waarvan € 106.000 is ontvangen. Het College van Kerkrent-
meesters heeft voor 2016 € 120.000 op de begroting staan. 
We hopen dichtbij dat streefbedrag uit te komen. Daarvoor 
onze hartelijke dank!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim Weenk 

VAN DE KERKENRAAD
De oppasdienst zoekt versterking
Voor het nieuwe jaar 2017 zoeken we mensen die het leuk 
vinden om tijdens de kerkdienst te spelen, te zingen, te klet-
sen en te knutselen met de allerjongsten van onze gemeente.
Het doel is om de groep oppassers zo groot te krijgen dat ie-
dereen één keer per twee of drie maanden aan de beurt is om 
op te passen. Jongeren, ouders, opa’s en oma’s, oppassers 
van alle leeftijden zijn welkom! Jongeren kunnen bovendien 
de oppasdienst gebruiken voor hun maatschappelijke stage. 
Het is voor iedereen mogelijk om zich aan te melden voor één 
jaar. Probeer het eens, het is leuk en gezellig! 
Reacties of vragen graag naar de contactpersoon van de op-
pasdienst: Anje Gnodde, anje.gnodde@planet.nl.

Kerkelijke insigne Derk Rouwhorst
Stomverbaasd opende Derk Rouwhorst dinsdagmiddag zijn 
voordeur, toen er drie mannen van de kerk op de stoep ston-
den. Zijn vrouw Hannie had hem verteld dat hij die middag 
thuis moest blijven, maar ze zei niet waarom. Derk werd er 
een beetje kregelig van. Hij regelt en organiseert graag alles 
zelf. Zo is hij de drijvende kracht achter het initiatief de Esch-
molen weer terug te krijgen.
De mannen van de kerk kwamen om Derk het gouden insigne 
te brengen van de Protestantse Kerk Nederland wegens 
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trouwe dienst. Derk heeft 
namelijk eenendertig jaar 
lang de geluidsinstallatie 
en de kerktelefoon, later de 
kerkradio, verzorgd. Een 
paar maanden geleden 
is hij daarmee gestopt en 
toen heeft de kerkenraad 
besloten Derk voor te 
dragen voor zo’n insigne. 
Het insigne bestaat uit een 
oorkonde en een stijlvol  
gouden speldje. Een goed-
werkende geluidsinstal-
latie is essentieel voor de 
kerkdiensten en de andere 
bijeenkomsten in de monumentale Oude Blasiuskerk. De 
kerkradio  draagt er toe bij dat zieken en mensen die slecht 
ter been zich toch bij het kerkelijk leven betrokken blijven 
voelen. Als u graag voor kortere of langere tijd gebruik zou 
willen maken van de kerkradio, kunt u bellen of mailen met 
het Kerkelijk Bureau, 074 3762369 of K.B.Delden@hetnet.nl.

VAN DE KERKENRAAD...
Dinsdag 25 oktober was er kerkenraadsvergadering. Het was 
de laatste vergadering waarbij ds. de Vries aanwezig was. De 
voorzitter heeft namens de kerkenraad ds. de Vries toege-
sproken en afscheid van haar genomen. Op 27 november is 
haar afscheidsdienst in de Oude Blasius.

Agendapunten waren verder de begroting 2017 van diaconie 
en kerk, de vacature voor predikant en voor organisten acties 
voortvloeiend uit het beleidsplan.

Lectoren
Een van de wensen die uit het beleidsplan naar voren is 
gekomen, is dat gemeenteleden meer in de eredienst betrok-
ken worden. Vanuit de kerkenraad is nu besloten om met 
lectoren te gaan werken. Voorlezen in de kerk is toch wat 
anders dan “gewoon” voorlezen. De context vraagt om an-
dere dingen. We willen daarom dat diegenen die lector willen 
zijn, eerst een korte training volgen. Deze zal twee dagdelen 
beslaan. Voelt u er voor om lector te zijn, dan kunt u dit voor 
1 december a.s. kenbaar maken aan Janny Brandenbarg 
j.brandenbarg@gmail.com. 

Inloopochtend
Er zijn inmiddels enkele inloopochtenden geweest en deze 
zijn positief ontvangen. Van 10.00 – 12.00 uur zijn er gast-
vrouwen /-heren aanwezig om mensen te ontvangen met een 
kopje kofie en iets lekkers erbij. Een ieder die er eens uit wil 
voor een praatje, een spelletje, een krantje lezen of zo maar 
zonder iets te willen onder de mensen wil zijn, is van harte 
welkom. Het zijn gezellige, geanimeerde ochtenden. Het is 
de bedoeling deze inloopochtenden op donderdag t/m 8 
december voort te zetten. Voor 2017 volgt t.z.t. informatie. 
Iedereen is welkom! Adres: De Voorhof, Kerkstraat 6. En wilt 
u iemand meenemen, graag! Voor informatie: Diny Doornbos, 
tel. 3766992.

Vacature predikant
Maandag 24 oktober j.l. kwamen ’s middags 23 en ‘s avonds 
35 gemeenteleden bijeen om na te denken over een nieuwe 
dominee. De kerkenraadsleden hadden 27 stellingen verzon-
nen die allemaal begonnen met: ´Mijn dominee is …´ Zo was 
er een stelling die luidde: Mijn dominee is bij de tijd.’ Een 
andere:’ Mijn dominee kan begrijpelijk preken.’ Er werden 
gedurende de middag en de avond nog 13 stellingen aan 
toegevoegd. De aanwezigen kregen negen gekleurde stic-
kertjes, die ze naar believen over de verschillende stellingen 
mochten verdelen. De stelling die de meeste stemmen kreeg, 
was: ‘ Mijn dominee is een verbinder.’ Een goede tweede 
was: ‘ Mijn dominee kan de bijbel naar het heden vertalen.’ 
Ook: ‘Mijn dominee weet mensen te betrekken en te active-
ren’ scoorde goed. 
In een open en plezierige sfeer werd er zowel ‘s middags 
als ‘s avonds gepraat over wat voor dominee we zouden 
willen. Aandacht voor het buitengebied en aandacht voor 

kerkmuziek werden bijvoorbeeld later nog toegevoegd. De 
gesprekken werden voortgezet toen men als vingeroefening 
in groepjes een prikkelende, ludieke advertentie voor een 
nieuwe dominee moest maken. Er werden twee geboden 
uitgevaardigd. Er mocht geen schaap met vijf poten gezocht 
worden. En de woorden ‘communicatieve eigenschappen’ 
dienden vermeden te worden, omdat dat vanzelfsprekend 
was. Een advertentie zocht bijvoorbeeld een geestelijke 
reisleider! De creativiteit van de Deldenaren reikte echter zo 
ver dat de advertenties niet spraken van een schaap met vijf 
poten, maar van een generalist en niet van communicatieve 
eigenschappen, maar van iemand die goed met mensen kon 
omgaan, een mensen-mens.
Het zal voor de kerkenraad nog een hele klus zijn hier cho-
cola van te maken.

Wat gaat er gebeuren als ds.de Vries met emeritaat is?  
De kerkenraad is verheugd dat ds. Kees Bergström bereid 
is gevonden naast zijn werk als voorzitter van de kerkenraad 
voor twee dagen in de week ds. Ria de Vries na haar vertrek 
te vervangen voor het pastorale werk. Dat betekent dat hij 
beschikbaar is voor gemeenteopbouw en crisispastoraat. Hij 
zal zo nu en dan voorgaan in de kerkdiensten, een leerhuis 
Bijbel ABC verzorgen, zo nodig werkgroepen begeleiden, 
zoveel als mogelijk is meedoen aan de groothuisbezoeken, 
zieken- en ziekenhuisbezoek verrichten en beschikbaar zijn 
voor rouwdiensten. Zonder eigen predikant zal er veel werk 
blijven liggen, zoals u zult begrijpen. Na drie maanden wordt 
geëvalueerd of dit een werkzaam idee was. Schroomt u 
echter niet uw ouderling of wijkcontactpersoon te bellen als 
u ergens mee zit. Ds. Kees Bergström komt elke donder-
dagmorgen even langs op de inloopochtend in De Voorhof. 
Zijn telefoonnummer is 074-3491744 en zijn e-mail-adres: 
keesbergstrom@gmail.com 

Vacature organist
De Kerkenraad heeft in de vergadering op 25 oktober 2016 
gesproken over de vacatures van organist en die van cantor 
nu Gerrit Hoekstra zijn contract beëindigd heeft. Zij heeft 
ook gesproken over de vacante predikantsplaats wanneer 
Ds. de Vries straks weg is. Voor deze laatste vacature willen 
we graag een fulltime predikant aantrekken. Om dat te doen 
hebben wij toestemming nodig van het Regionaal College 
Behandeling Beheerszaken (RCBB). Dit is een kerkelijk or-
gaan dat toezicht houdt op inancieel beleid van Protestantse 
Kerken. Voor het invullen van de predikantsvacature moet 
zij een zogenaamde solvabiliteitsverklaring afgeven. Daartoe 
verlangt het RCBB op termijn een inancieel dekkende exploi-
tatie. Dat betekent geen structurele verliezen. Hoewel onze 
Gemeente niet onbemiddeld is, houdt één en ander toch in 
dat een aanpassing van de begroting nodig is. De fulltime 
predikant heeft daarbij de hoogste prioriteit. Echter, ten aan-
zien van de functie van organist betekent dit dat het de vraag 
is of we op den duur door kunnen op de manier zoals het 
tot nu toe is georganiseerd en dat er wellicht alternatieven 
gezocht moeten worden. Natuurlijk gaat de kerkmuziek ons 
zeer aan het hart en we zijn erg blij met de manier waarop 
Matthijs ten Thije op de bres is gesprongen. Echter, de inan-
ciële situatie  van de kerk is wel aanleiding om wat meer tijd 
te nemen voor de invulling van de vacature van organist om-
dat het anders georganiseerd moet worden. Dat zal zeker dit 
jaar niet meer lukken. Pas op de plaats maken dus. Dit houdt 
wel in dat er nu al tijdelijk ondersteuning voor Matthijs moet 
komen. In overleg met hem wordt daar nu aan gewerkt. Een 
commissie van vier Kerkenraadsleden begeleidt dit proces.
Bij de komende Actie Kerkbalans zal e.e.a. nog eens onder 
de aandacht gebracht worden of via die route nog mogelijk-
heden te genereren zijn.

Namens de kerkenraad
Marianne Nijman, scriba

BESTE GEMEENTELDEN, 
De komende maanden staat er heel wat op stapel voor uw 
gemeente en voor de kerkenraad. November en december 
zijn met hun bijzondere diensten als de herdenkingsdienst, 
de diensten in de Adventsperiode en Kerst altijd een drukke 
tijd. Daar komt dit jaar nog bij dat uw predikant, ds. de Vries, 
afscheid neemt en er een vacante periode aanbreekt met 
diverse gastpredikanten. 
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Beroepingswerk
Elders in dit Kerkennieuws kunt u lezen dat er een gemeen-
temiddag en –avond zijn geweest om alvast met elkaar na te 
denken over ‘de nieuwe dominee…’. Mogelijk heeft u deze 
gelegenheid gemist om uw stem te laten horen. Mocht u 
ideeën hebben over de te zoeken predikant – waar hij of zij 
aan moet voldoen; wat de gemeente voor iemand nodig heeft 
– dan kunt u uw ideeën altijd via de mail, telefoon of spreek-
uur met mij delen. De kerkenraad gaat zich nu verder bezin-
nen op het beroepingsproces. Op vrijdag 4 november houdt 
de kerkenraad een ‘heidag’ (middag en avond) op de Flier-
veldshoeve in Ambt Delden. We zullen doorpraten over de 
uitkomsten van de gemeentemiddag en –avond, kwaliteiten 
benoemen die in een beroepingscommissie wenselijk zijn en 
zo mogelijk een stappenplan maken. In het volgende Kerken-
nieuws hopen we u van de verdere stappen in dit traject op 
de hoogte te kunnen brengen. 
Gebed vet
Op de gemeentemiddag en –avond van 24 oktober openden 
we met de vraag welk gebedsintentie u voor de gemeente 
zou hebben. Daar heb ik samenvattend het onderstaande 
gebed van gemaakt.
God,
Wij proberen handen en voeten te geven aan wat wij geloven.
Wij bidden daarvoor om  de kracht en de wijsheid.
Dat wij in alle verschillen die er zijn elkaar accepteren 
Dat wij niet alleen begrijpen, maar ook verstaan
Dat wij niet alleen horen, maar ook luisteren.
Dit is ons gebed.

God, 
Wij proberen door te geven wat wij hopen.
Wij bidden om daarin gaande te blijven
Dat we wegen vinden om kinderen en kleinkinderen in uw 
verhaal te betrekken
Dat er een plek mag blijven voor uw kerk in Delden
Dat mensen zich welkom blijven voelen binnen uw gemeente.
Dit is ons gebed.
God, 
Wij proberen te leven uit de liefde
Wij bidden om uw nabijheid in de gemeente 
Dat wij uw wil zoeken
Dat de vrede bevorderd wordt
Dat vergeving en verdraagzaamheid leidend zijn 
Dit is ons gebed
Door Jezus Christus onze Heer. AMEN
 
Boekbespreking ‘Het boek van ver-
geving’ van Desmond & Mpho Tutu

Aan de hand van dit boek gaan 
we met elkaar in gesprek over wat 
vergeving betekent en hoe je dat 
in je eigen leven vorm kunt geven. 
Bisschop Tutu en zijn dochter Mpho 
schreven er dit boek over. De eerste 
avond is inmiddels geweest met zes 
deelnemers (inclusief leiding). Mocht 
u alsnog willen instappen, neem dan 
even contact met mij op. De eerst-
volgende avond is 22 november. 
Met vriendelijke groet,
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.

Begroting 2017 vet
In de vergadering van de kerkenraad van 24 oktober 2016 is 
de begroting voor het jaar 2017 vastgesteld. Hierbij vindt U 
een samenvatting van de begroting.
    

Lasten     Baten 
lasten kerkelijke gebouwen € 37000    
afschrijvingen  €        12400     
pastoraat  €        86700 baten onroerende zaken   
    € 33200
lasten kerkdiensten, catechese, 
etc.   €          4500  rentebaten en dividenden   
    € 20.500 
verplichtingen/bijdragen andere 
organen   €       12.600     
salarissen  €        37500 bijdragen levend geld   
    € 154400
kosten beheer en administratie  
  €       26.100  subsidies en bijdragen  
     €  - 
rentelasten/bankkosten
  €            900    
    
totaal lasten €      217700 totaal baten €  208100   
     
Saldo baten - lasten  €          9600-  

Voor de opbrengst van de actie  Kerkbalans is uitgegaan van 
een bedrag van  € 115.000,--
De volledige begroting 2017 ligt ter inzage op het Kerkelijk 
bureau De Voorhof, Kerkstraat 6 in Delden. De Voorhof is 
geopend op dinsdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur.

Namens het College van Kerkrentmeesters.
Wim Weenk

 

Lezing:  “Naasten voor elkaar” door Pieter Omzigt  vet
Maandag  14 november om 20.00 uur in de Oude Blasius 
De Raad van Kerken heeft dit seizoen gekozen voor het 
thema: “Naasten voor elkaar”. Het thema dat in deze tijd 
heel belangrijk is. “Verbondenheid en Samen verder”, zijn nu 
de handvaten die we nodig 
hebben. We leven in een 
spannende tijd en kunnen 
niet doen alsof het ons niet 
aangaat. We hebben elkaar 
nodig. Nu meer dan ooit. Alle 
lezingen die in dit seizoen 
zullen plaatsvinden heb-
ben ditzelfde thema. Pieter 
Omzigt is lid van de Tweede 
kamer voor het CDA en is 
woordvoerder iscale zaken, 
pensioenen en buitenlandse 
zaken. Zijn echtgenote is van Syrische afkomst. Als geen 
ander weet hij van de problematieken in de wereld in het 
kader van “Naasten voor elkaar”. Als gelovig mens gaat hem 
de medemens, welke in deze wereld slecht bedeeld zijn, 
sterk aan het hart. Hij wil dit met ons delen en ging in op ons 
verzoek naar Delden te komen voor een lezing over ons jaar-
thema. Deze avond is voor iedereen toegankelijk in de Oude 
Blasius aan het Kerkplein 1 te Delden. De entree is vrij. De 
kerk is open vanaf half acht.

Op woensdag 12 oktober was er ‘s avonds om half acht een 
mooie vesperdienst in de Nieuwe Blasius waar Father Basi-
lios Khamis, een jonge syrische priester die sinds een jaar in 
Delden woont, in voorging, Hij is aangesteld voor de Grieks 
orthodoxe medechristenen uit Syrië en Libanon in ons land. 
Het ene weekend gaat hij op zondag voor in Amersfoort en 
het andere weekend in de kerk in Hengelo. (de moeder Te-
resakerk). Deze jonge sympathieke priester ging samen met 
Wim Petersen, die de vertaling van de Psalmen op zich nam, 
voor in een mooie viering.  Alle mensen in de kerk waren  
onder de indruk en geraakt. 
Na de viering vertelden enkele Syrische mensen, die ook in 
Delden wonen, iets over hun ervaring in Delden en betuigden 
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hun dankbaarheid voor deze opvang hier. 
De collecte die in deze viering werd gehouden gaven we aan 
father Basilios, die zelf uit Damascus komt maar veel zorg 
heeft voor de gehandicapte mensen in Aleppo in Syrië. De 
plaats die bijna plat gebombardeerd is.        
Mocht u als nog een gift willen geven aan deze father Basi-
lios, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van 
de Raad van Kerken of via het banknummer dat vermeld 
staat achter op het kerkennieuws.  Wij zullen zorg dragen dat 
dit geld bij hem terecht komt.
 Ria Mudde-Jetten                                                                                                     
voorzitter Raad van kerken

Oecumenische Adventswandeling en viering
“Samen op weg naar het licht”

13 december 2016

De Advent is de tijd van verwachting, uitzien naar de vrede-
vorst, naar een nieuw begin. Het is tevens uitzien naar  het 
Licht en  het Leven dat  recht doet en vrede sticht. Vanwege 
alle spanningen in de wereld verlangen we hier meer naar 
dan ooit. Dit jaar willen we  alle belangstellenden uit de 
Heilige Geest Parochie, uitnodigen om uiting te geven aan dit 
verlangen.
Om met elkaar op weg te gaan in het donker en te bidden en 
zingen in het licht op: 

dinsdagvond 13 december om 19.00 uur.

De wandeling start en eindigt in de 
dagkapel van de H.H.Petrus en Paulus in 
Hengevelde

U wordt verwacht om 19.00 uur. Na een 
korte bezinning, gaan wij op weg.
Rond 20.15 staat de kofie/thee klaar. 
Omstreeks 20.30 uur sluiten we de avond 
af met een oecumenische gebedsviering, 
waarin pastoraal werker Ria Doornbusch zal voorgaan. 
Alle belangstellenden zijn van harte welkom! We zien uit naar 
uw komst!  

Werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede van de Heilige 
Geest Parochie. 

OPUS’94 ZINGT BAROK IN DELDEN
Op 19 november bent u van harte welkom in de Nieuwe Bla-
siuskerk te Delden om te genieten van een prachtig barok-
concert, uitgevoerd door het koor OPUS’94 uit Hengelo
Muzikale leiding: Bram van der Beek.
M.m.v. Florilegium Musicum (Barokorkest)

Paul van der Linden (Oboe d’Amore)

Uitgevoerd worden werken van o.a. 
Bach, Buxtehude, Vivaldi en Händel.

Waar:  Nieuwe Blasiuskerk, Langestraat 76, Delden
Wanneer: Zaterdag 19 november, aanvang 20.15 uur
   (kerk open vanaf 19.45 uur)
Entree:  € 17,50, jongeren t/m 18 jaar € 7,50
Kaarten zijn verkrijgbaar via: opus94concert@ziggo.nl
of bij aanvang concert 
Website Opus ’94: www.opus94.nl 

Concert bij kaarslicht 
In dit kalenderjaar is er nog drie keer een 
Concert bij Kaarslicht in de Oude Blasius.
Het eerste concert is op zaterdag 26 no-
vember. Dit concert wordt gegeven door 
het Carminis Consort. Dit ensemble wordt 
gevormd door Ineke Baksteen – sopraan, 
Margareth Iping – mezzo-sopraan, Juun 
Voorhoeve – gamba en barokgitaar, en 
Tjalling Roosjen – kistorgel. Zij laten muziek 
horen uit de renaissance en vroeg-barok, 
gecomponeerd in Nederland en Italië. 
Bekende namen van componisten zijn o.a. Huygens, Fres-
cobaldi en Monteverdi. De meeste gezongen teksten op dit 
concert komen uit de Psalmen.
In 1620 maakte Constantijn Huygens deel uit van een diplo-
matieke missie naar Venetie. Daar was hij bij een vesper-
dienst in de kerk San Giovanni e Luzia, “waar ik de meest 
volmaakte muziek hoorde die ik ooit van mijn leven te horen 
denk te krijgen. De beroemde Claudio Di Monteverde, ka-
pelmeester van de San Marco, die de muziek had gecompo-
neerd, dirigeerde deze ook, en het bracht me buiten mezelf 
van verrukking.”
Het daarop volgende Concert bij Kaarslicht is op zaterdag 10 
december. Het Vocaal Ensemble Multiple Voice zingt sfeer-
volle advents- en kerstmuziek van Duitse componisten uit de 
laat- renaissance en barok. Op het programma staan prach-
tige werken van Sweelinck, Scheidt, Praetorius, Hassler, 
Pachelbel, Buxtehude, Hammerschmidt, Johann Christoph 
Bach en Johann Michael Bach. 
Slechts één week later, op zaterdag 17 december, is het laat-
ste Concert bij Kaarslicht van dit jaar.
Ook dit concert wordt gegeven door een koor, namelijk het 
Vocaal Ensemble Il Cocodrillo Cante uit Enschede. Dirigent 
is Jeanet Bosch. Dit extra concert is een week voor kerst 
gepland, zodat het koor een uur lang mooie kerstmuziek kan 
laten horen.Deze drie prachtige Concerten bij Kaarslicht be-
ginnen om 19.30 uur. De toegang is gratis; daarom is er een 
collecte bij de uitgang. 
Deze laatste zinnen vormen als regel het besluit van een 
aankondiging van een Concert bij Kaarslicht. Maar deze keer 
staat het slot in een ander licht. Want bovenstaande con-
certen zijn voorlopig (?) de laatste Concerten bij Kaarslicht 
in de Oude Blasius. Dertig jaar lang was er bijna elke maand 
een concert in de kerk. Al die jaren hebben gemeenteleden 
zich met hart en ziel ingezet om de luisteraars in contact te 
brengen met de schijnbaar onuitputtelijke bron van kerkmu-
ziek. Vele luisteraars uit Delden en wijde omgeving wisten de 
Oude Blasius te vinden. Musici genoten van het prachtige 
kerkgebouw, de uitnodigende akoestiek en het fraaie orgel. 
Ze kwamen van heinde en ver, vanuit Groningen tot Rot-
terdam. Luisteraars en musici, allen hartelijk dank voor uw 
komst! Wij vonden het mooi en belangrijk kerkewerk, en heb-
ben het graag voor u georganiseerd.
(GH)

Vocaal Ensemble Il Cocodrillo Cante
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Druivenplant
-De druivenplant komt veel voor in de 

landen die in de Bijbel staan, de planten 
houden van droogte en warmte en hierdoor 

groeien de druiven goed en komt er veel wijn 
van.

-De gedroogde druiven werden als rozijnen gege-
ten of gebruikt in het eten en brood.

Jezus vergelijkt zichzelf met een druivenrank waar veel takken aan groeien, 
Jezus ziet zichzelf als de stam, de mensen zijn de takken, Johannes 15:1-8

Lelie
-Dit is een van de meest genoemde bloemen in de Bijbel, in het Hebreeuws is het 
Shoshanna waar in het Nederlands de naam Suzanne van komt.
-De bloem word ook gebruikt om aan te geven dat iets of 
iemand heel mooi is. Maar ook dat het snel voorbij gaat, een 
lelie bloeit niet lang.
-God zal de woestijn laten bloeien als een lelie, Jesaja 35:1
Aloë
-Aloë vera is een plant die uit de tijd van de Bijbel komt en 
tegenwoordig nog steeds gebruikt word voor de genezende 
werking.
-Aloë zalf word gebruikt voor oppervlakkige brandwondjes maar er word ook olie 
uitgehaald om een lekkere geur mee te maken.
- Er is een lied in de Bijbel waar gesproken word over hoe mooi de koning is en lek-
ker ruikt, Psalm 45:9
 Cederboom
-Dit is een boom die veel voorkomt in de bergen en kan wel tot 40-50 meter hoog 
worden.
-Het hout van de Cederboom is veel gebruikt in tempels en paleizen en doordat de 
houtworm dit hout niet lekker vind is veilig om te gebruiken.
-De mensen vinden Cederhout lekker ruiken.
In de Bijbel staat dat koning Salomon Cederhout gebruikt voor de bouw van een 
tempel, 1 Koningen 5:21-26
Olijfboom
-De olijfboom is heel belangrijk in de Bijbel. Olijven werden gegeten en er werd olijf-
olie van gemaakt.
-De oogsttijd is in oktober en november door aan de bomen te schudden en op de 
grond lakens te leggen en hierin op te vangen.
-De Olijfberg ligt naast Jeruzalem en hier groeien veel olijfbomen waar de berg zijn 
naam aan dankt.
-In het boek Rechteren staat het verhaal over de Olijfberg en Getsemane, de tuin 
onder aan de Olijfberg waar Jezus gevangen werd genomen, Rechters 9:7-15
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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: 

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/downloads


