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48e jaargang nr. 1 zaterdag 21 januari 2017

KERKENNIEUWSDELDEN

‘Alles wel ?’

‘Alles wel?’  roept een goede kennis naar me. ‘Ja 
hoor, met jou ook?’ vraag ik en hij knikt. Alles 
goed, denk ik ? Met mij persoonlijk wel, maar in 
de wereld om me heen, dichtbij en veraf, niet. 
Het is kort na Kerstmis en ik denk aan het vele 
geweld in Aleppo, Mosul, Berlijn. 
Dichterbij is er herrie in mijn eigen kerk. De 
parochianen in Saasveld zijn teleurgesteld en 
verdrietig.  Kardinaal Eijk legt een ‘boetedoening’ 
op. Maar dan op 31 december lees ik in NRC han-
delsblad (!) een interview met bisschop Gerhard  
de Korte. Dat doet me goed!  Enige moeilijke 
zaken zoals scheiding, homoseksualiteit, oecu-
mene, euthanasie kwamen aan de orde. De Korte 
wijst op de spanning tussen het hoge ideaal en 
de werkelijkheid van alledag. Het is zaak zo pas-
toraal mogelijk met de kerkleer om te gaan. Laten 
we de leer van de kerk niet gebruiken als stok om 
te slaan maar als staf om te gaan... Dat impliceert 
dat een wijze priester met iedere pastorant een 
weg probeert te zoeken die begaanbaar is..., 
aldus de bisschop.
M’n autoradio laat een stukje van  Händels Mes-
siah  horen ‘for unto us a Child is born, unto us a 
Son is given...’ Prachtig, prachtig! Vol perspectief. 
Dankjewel bisschop De Korte, dankjewel Händel ! 
Een gezegend nieuwjaar wens ik u en de mensen 
die u liefheeft van harte toe.
     
      

Marianne van der Linde
Geestelijk Verzorger
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ZONDAG 22 JANUARI  
3e  ZONDAG DOOR HET JAAR
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. Cantu
Pastor G. Geurts
11.00 uur Oecumenische viering Nieuwe 
Blasius
m.m.v. het dames- en herenkoor

WOENSDAG 25 JANUARI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

DONDERDAG 26 JANUARI
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZONDAG 29 JANUARI 
4e ZONDAG DOOR HET JAAR
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor T. Escher

WOENSDAG 1 FEBRUARI
Geen Viering

VRIJDAG 3 FEBRUARI
Blasiusviering met Blasiuszegen
m.m.v het dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

ZONDAG 5 FEBRUARI 5e ZONDAG 
DOOR HET JAAR
9.30 uur Eucharistieviering met kinder-
woorddienst
m.m.v. het dames- en herenkoor met 
Amicitia. Pastoor M. Oortman

WOENSDAG 8 FEBRUARI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 9 FEBRUARI
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZONDAG 12 FEBRUARI 6e ZONDAG 
DOOR HET JAAR
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor T. Escher

WOENSDAG 15 FEBRUARI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara 

ZONDAG 19 FEBRARI 7e ZONDAG 
DOOR HET JAAR
9.00 uur Kleuterkerk
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor G. Geurts

WOENSDAG 22 FEBRUARI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 23 FEBRUARI
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZONDAG 26 FEBRUARI 8e ZONDAG 
DOOR HET JAAR
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt

WOENSDAG 1 MAART 
ASWOENSDAG
18.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

LECTOREN EN LECTRICES
29 jan  9.30 uur H. Spekrijse
  3 febr. 18.30 uur            W. Velthuis
  5 febr.   9.30 uur   R. Wermelink
12 febr.   9.30 uur E. Cornel
26 febr.   9.30 uur B. de Kamper
  1 mrt. 18.30 uur A. Strikker

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

Zondag 22 Januari
Oecumenische viering in de Nieuwe 
Blasius
11.00 uur ds. A. Snier
Oppas: Maaike Sligt
Nevendienst: Rinske Gerritjans

Zondag 29 januari
10.00 uur ds E. van der Meulen, Erica
Oppas: Leanne en Maureen de Groot
Nevendienst: Mariska van der Sluijs
Uitgangscollecte: Missionair Werk en 
Kerkgroei
19.30 uur vesperviering m.m.v. de Blasi-
uscantorij

Donderdag 2 februari
19.00 uur oecumenisch avondgebed

Zondag 5 februari
10.00 uur ds J. Bekhof, Hengelo
Oppas: Florine Scheiberlich
Nevendienst: Tineke Lantink
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat

Zondag 12 februari
10.00 uur ds O. Mulder, Almelo
Oppas: Carmen Brouwer en 
Marit Lubbing
Nevendienst: Jikkie Veenstra
Uitgangscollecte: Kerk

Donderdag 16 februari
19.00 uur oecumenisch avondgebed

Zondag 19 februari
10.00 uur ds P. ten Kleij, Nijverdal
Oppas: Marleen Meijer
Nevendienst: Ada Bruynes
Uitgangscollecte: kerk

Zondag 26 februari
10.00 uur ds E. van der Meulen, Erica
Oppas: Janna Huitink en Marieke Vehof
Nevendienst: Erica Bakker
Uitgangscollecte: kerk
19.30 uur vesperviering

Donderdag 2 maart
19.00 uur oecumenisch avondgebed
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Zondag 22 januari
Eucharistieviering 10.15 uur
Pastor T. Escher

Vrijdag 27 januari 
15.00 uur

Zondag 29 januari 
Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 3 februari
Woord- en Gebed 15.00 uur
Mw. I. Bonke

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

Vrijdag 10 februari
Woord- en Gebed 15.00 uur
Ds. K. Bergstrom
Zondag 12 februari
Schrift & Tafel.10.15 uur
Ds. A.J. Snier
Vrijdag 17 februari
Woord- en Gebed  15.00 uur
Mw. M. Mulder
Zondag 19 februari
Woord en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers
Vrijdag 24 februari
15.00 uur
Zondag 26 februari
Eucharistieviering 10.15 uur
Pastor T. Escher
Vrijdag 3 maart
1e Oecumenische Vastenviering 15.00 
uur
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De Here zegene U………    

Een kerkdienst of viering wordt afgesloten met een zegen. De aanwezigen gaan staan en laten zich als het ware omarmen door God, 
die de mensen het goede toewenst. Tot voor kort vrijwel altijd met de woorden uit Numeri 6:24-27 of 2 Kor 13:13. De laatste jaren 
ook wel met andere bewoordingen, zoals bijvoorbeeld de Ierse reiszegen. De katholieke traditie sluit meestal af met het slaan van 
het kruis en de woorden “in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest”. In de protestantste kerken antwoord de gemeente op de 
woorden van de zegen met een gezongen “Amen”.
Zegenen stamt uit Oudtestamentische tijden. Nadat de Hogepriester voor Gods aangezicht heeft gestaan keert hij zich naar het volk 
om namens God de zegen uit te spreken. Soms draagt de zegen ook dankbaarheid in zich: vanwege het brood dat op tafel staat, 
een feestdag die op handen is, een plaats waar iets bijzonders is gebeurd. Soms wil de zegen een goede toekomst afsmeken voor 
mensen, plaatsen, landen, volken.
Ook Jezus zegende mensen. Zijn zegen wordt gegeven zodat we ons bevrijd voelen, van Godswege geliefd. Een omarming die de 
liefde van God uitstraalt, maar die ook een oproep inhoudt. Gesterkt door de rituelen, liederen en woorden van de eredienst gaan we 
de wereld in. Nu zijn wij aan de beurt.
De dienst aan de wereld begint nu…………

ds. Annerie Snier

Samen op weg naar het Licht  
Op 13 december kwam een grote groep mensen naar Hengevelde voor de Oecumenische Adventswande-
ling die georganiseerd werd door de M.O.V. groepen van de H. Geest parochie. Met 55 personen stonden 
we bij de ingang van de kerk bij de vuurkorven met hout. Enkele mensen zaten in een rolstoel en werden 
geduwd door vrijwilligers. Maar samen wilden we dit beleven. De pastoraal werkster Ria Doornbusch nam 
ons mee en startte met een reisgebed.  In het donker vonden we onze weg langs verlichtte huizen en ge-
bouwen. Ook  langs de levendige industrie van Hengevelde,  met de vele verlichting, gingen we voorbij.
Onderweg wisselden we van groepje of persoon waar we mee liepen. De donkere straten met verlichting 
brachten ons in de kerstsfeer.  Zou er nog VREDE kunnen komen tussen mensen ? Waar beginnen we 
mee ? In eigen kring ? of ver van ons bed ?
Na ruim 5 km gewandeld te hebben kwamen we terug bij de H. Petrus en Pauluskerk van Hengevelde en 
smaakte de koffie prima die door vrijwilligers was klaargemaakt. 

Na de koffie in de dagkapel van deze kerk,  zongen we het lied van Taizé -  “als alles duister is, ontsteek 
dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft”. Vol overgave zongen we dit met elkaar en het leek ook dat het niet wilde doven. We 
hadden allen een waxinelichtje in een jampotje in de hand , dat door de werkgroep was geregeld.  Ieder die voor een intentie wilde 
bidden kon naar voren komen om dit te zeggen. Daarna baden we nog een gebed en las de pastoraal werkster de lezing uit Mat-
theüs 11, 2-11 voor. We baden daarna samen het Onze Vader en gaven elkaar de vredeswens en kregen van de pastor de zegen mee 
naar huis. Het was een mooie bijeenkomst en we zagen even het licht en konden dit brandend houden richting kerstmis. Maar…..we 
hopen dat het licht nooit meer zal doven. Dat we elkaar blijven vasthouden, zeker in donkere tijden. Laat het licht dat in ons allen zit,  
niet meer doven, dan zal het kerstmis zijn zoals het bedoelt is en hopen we op de Vrede tussen mensen en op aarde.                   

Ria Mudde
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HEILIGE BLASIUS

  Bereikbaarheid pastorale team 
Heilige Geest parochie:

mr. M.J.A. Oortman Pastoor
06 – 20453713 Profiel Liturgie
mjaoortman@kpnmail.nl
Op maandag niet bereikbaar
  
Z.P. Nowara Parochievicaris
06 – 22469220 Profiel Liturgie
z.nowara@gmail.com
  
Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal 
werker
06 – 13609293 Profiel Catechese
htymvandenbemt@gmail.com
  
Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker i.o
06 – 25091377 Profiel Diaconie
Carin.timmerman@gmail.com
  
Mw. C.A.M. Roetgerink Pastoraal werker
06 22469405 Profiel Catechese
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
  
Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker
06 – 21483512 Profiel 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 
Leo Fluttert-13 dec..-89 jaar-Oude Benteloseweg 30 - w.v. R. Olde Olthof
Henk Oude Groeniger-17 dec.-82 jaar- Ranninkstraat 28
Dinie Kerkhof-Jonkman-15 dec.-92 jaar w.v. van der Moolen
Thea ter Beke- 19 dec.-84 jaar-w.v. –de Klokkenkamp-w.v.  B. Oude Aarninkhof 
Gerda Roetgerink-20 dec.-71 jaar- De Kosterskamp 22- w.v. J. ter Doest , p.v. H. Sander
Jan Keizers-3 jan.-82 jaar—De Eschmolen 315-w.v  R.Nijland
Jo Dieker-5 jan.-92 jaar- Julianastraat 7-w.v. H. de Wit

HET HEILIG DOOPSEL HEBBEN ONTVANGEN
JETTE d.v. Nicolle Oude Meijers en Maxime de Git
HESSEL z.v. Ellen en Patrick de Wit 
MADELIEF d.v. Sakia en Wouter Vehof

Kind laten dopen?  
Doopzondag 19 maart 2017
Voorbereidingsavonden:
Donderdag 9 februari in Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.
Donderdag 16 februari 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.



5

VAN DE LOCATIERAAD EN PASTORAATGROEP 
Bij het begin van een nieuw jaar
Ik wens je genoeg stilte
om op te kijken naar de sterren.
Genoeg eenvoud om
ontzag te tonen voor het kleine.
Genoeg vertrouwen om
het goede zijn weg te laten vinden.
Genoeg verwondering om
het ondenkbare te zien gebeuren.

Kerkhof weer mooi verlicht met de Kerstdagen
Een groepje vrijwilligers heeft zoals inmiddels traditie is op 
Kerstmiddag een vierhondertal  ‘lantaarns’ met kaarsen langs de 
paden op ons kerkhof gezet en een aantal tussen de graven.
Bij het donker worden was het sfeereffect al meteen te zien. 
Na de vieringen gingen vele kerkgangers nog even langs het 
kerkhof om naast het bezoeken van hun dierbare overledenen 
te genieten van de bijzondere verlichting.  Ook tijdens Allerzielen 
verlichten  mensen op deze wijze  de  graven  van hun dierbaren. 
Tradities om te koesteren.
In de loop van de jaren zijn een redelijk aantal ‘lantaarns’ stuk 
gegaan en we willen  deze graag weer aanvullen. Wellicht zijn er 
mensen die ons hierbij financieel willen ondersteunen.
Elke bijdrage is welkom (bankrekeningnummer NL 24 RABO 
0313 3020 57 ten name van Geloofsgemeenschap 
H. Blasius Delden).

Driekoningenviering       
Op vrijdag 6  januari 2017 vond er ’s avonds een catechetische 
gebedsviering plaats. 
Het was een gezellige en inspirerende viering.
Deze vieringen zijn speciaal voor kinderen van de basisschool 
bedoeld. Dus, voor een volgende viering ben je bij deze al vast 
uitgenodigd. Datum en tijd worden via dit blad, het blad ‘Geestig’ 
en de ‘nieuwsbrieven’ (email) van de scholen bekend gemaakt.

Kerkbalans 2017
De geloofsgemeenschap H. Blasius  in Delden wil een christelijke 
geloofsgemeenschap van gelovigen zijn, staand in de katholieke 
traditie, met een open houding naar de stad om ons heen en 
de snel veranderende wereld waarin wij leven. Deze geloofsge-
meenschap wil Jezus Christus volgen en zijn boodschap vorm 
geven in deze wereld,  ‘samen’  vieren en de weg van het leven 
gaan.
In onze geloofsgemeenschap zijn veel vrijwilligers actief op het 
gebied van liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsop-
bouw. Veel werkzaamheden rond, in en aan ons kerkgebouw 
gebeuren door vrijwilligers.

Door middel van de Actie Kerkbalans wordt jaarlijks aandacht 
gevraagd voor de financiële kant van het kerk zijn. Kerken krijgen 
geen subsidies. Ze moeten zich volledig zelf bedruipen.
Het onderhouden van ons mooie kerkgebouw, de pastorie, pas-
torietuin en het kerkhof kost veel geld en komt geheel voor eigen 
rekening. Voeg daarbij de energiekosten, salarissen, kosten 
erediensten, materiaalkosten, en specialistisch onderhoud, dan 
praten we toch over aanzienlijke bedragen.
Natuurlijk hebben we inkomsten via  collectes, misintenties, 

begrafenissen, huwelijken, dopen, grafrechten en giften. Echter,  
deze inkomsten hangen af van toevalligheden, zijn dus onzeker.
Onze belangrijkste en meest vaste bijdragen komen, via de Actie 
Kerkbalans, van onze parochianen!

Vandaar onze oproep uw vaste bijdrage op zijn minst te handha-
ven, en waar mogelijk een beetje te verhogen. Onze geloofsge-
meenschap  H. Blasius in Delden is dat alleszins waard.
Laten we samen onze geloofsgemeenschap in Delden sterk 
houden. 
Vanaf 23 januari 2017 gaan onze contactpersonen op pad om de 
envelop van de kerkbalans te bezorgen bij alle bij ons ingeschre-
ven adressen. De envelop bevat de brief van de voorzitter van de 
locatieraad, indien van toepassing Inschrijfformulier kerkbijdrage 
en een folder van de H. Geestparochie. 

De brief is toegespitst op uw manier van bijdragen.                                                                                                 
Is op uw envelop vermeld “Dit is ook uw antwoordenvelop”, dan 
wordt de envelop weer opgehaald. Om uw contactpersoon de 
moeite van het ophalen te besparen en wellicht het voor een 
tweede keer langs moeten komen wanneer u niet thuis zou zijn, 
vragen wij u het Inschrijfformulier kerkbijdrage in te vullen en uw 
naam zichtbaar in genoemde antwoordenvelop te doen en bij 
uw contactpersoon in de brievenbus te doen. De naam van de 
contactpersoon staat in de brief. Antwoordenveloppen die niet 
zijn ingeleverd worden begin februari 2017 bij u opgehaald. Wij 
gaan er van uit dat iedereen meedoet en hopen op een goed 
resultaat, zodat wij positief en vol goede moed het nieuwe jaar in 
kunnen gaan. 

Is uw kerkbijdrage fiscaal aftrekbaar?                                                                                                
Giften aan onze geloofsgemeenschap zijn aftrekbaar voor de 
belastingen.  De Belastingdienst maakt onderscheid tussen 
gewone giften en periodieke giften. Periodieke giften zijn volledig 
fiscaal aftrekbaar, voor gewone giften geldt een drempel. 

Gewone giften.                                                                                                                                         
Gewone giften zijn aftrekbaar mits het totaal van uw giften (kerk-
bijdrage en giften voor andere ANBI erkende doelen) hoger is 
dan 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,00. 
Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrek-
ken. 
Periodieke giften                                                                                                                                           
Het is echter mogelijk om uw bijdrage aan de kerk volledig (dus 
zonder drempel) af te trekken indien u deze in een overeenkomst 
vastlegt. In die overeenkomst wordt bepaald dat u gedurende 
(minimaal) 5 jaar tenminste 1 x per jaar een vast bedrag aan de 
kerk schenkt. Bij tussentijds overlijden eindigt deze verplichting 
uiteraard.                             
Sinds 2014 is hiervoor geen notarisakte meer nodig. Het invullen 
van een eenvoudig formulier van de Belastingdienst is voldoen-
de. Dit formulier kunt u zelf downloaden van de website van de 
belastingdienst: www.belastingdienst.nl. Op deze site gaat u via 
de zoekfunctie naar ‘periodieke giften in geld’ en hier vindt u het 
te downloaden formulier onder de kop ‘Overeenkomst perio-
dieke giften’.  U kunt eventueel ook dit formulier afhalen bij ons 
secretariaat.  
Als u dit formulier hebt ingevuld moet u beide exemplaren inle-
veren bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap Delden, 
Langestraat 78, 7491 AJ Delden of op dit adres in de brievenbus 
doen. De administrateur van de geloofsgemeenschap zorgt voor 
de invulling van vragen (o.a. het RSIN/fiscaal nummer) en onder-
tekening van de overeenkomsten door de vicevoorzitter van het 
bestuur van de parochie. Hierna krijgt u het volledig ingevuld en 
ondertekend exemplaar voor de schenker retour. 
 Uitgebreide informatie over de fiscale aftrekbaarheid van giften: 
www.belastingdienst.nl/giften/  

Naamdag van de H. Blasius     
Op 3 februari is het de naamdag van de H. Blasius patroon van 
Delden. ’s Avonds om 18.30 uur is er een gezongen eucharistie-
viering in de H. Blasiuskerk in Delden. Na de eucharistieviering 
volgt de Blasiuszegen. Alle parochianen van de Heilige Geest 
parochie zijn van harte uitgenodigd.

Waarom H. Blasius patroon van Delden is: de vroegste ge-
schiedenis    
Rond het jaar 1000 zien we dat een zekere Meinwerk, Bisschop 
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van Paderborn, Delden
beschouwt als behorend tot zijn 
Bisdom. Dit kon gemakkelijk 
omdat in die tijd de Bisschoppen 
ook wereldlijke gezagsdragers 
waren, die door schenkingen of 
erfenissen bepaalde gebiedsdelen 
in bezit kregen. Zo kreeg Mein-
werk zeggenschap over Delden 
en omstreken.
Bij een bezoek aan Rome in 
1013 kreeg Meinwerk van Paus 
Benedictus VIII relikwieën mee 
van de H. Blasius die in Rome 
was begraven nadat hij in Armenië 
door de Romeinen was gedood 
(overgang 3/4de eeuw).
Mogelijk kan uit het feit, dat de Deldense kerk ook aan deze 
heilige werd gewijd, de conclusie worden getrokken, dat Pader-
born, sterk geïnteresseerd in Delden, de hand heeft gehad in de 
stichting van de kerk. Andere stichters zijn niet aanwijsbaar.

‘Avond voor de geloofsgemeenschap’   
Op donderdag  30 maart 2017 willen de locatieraad en de pas-
toraatgroep wederom een ‘avond voor de geloofsgemeenschap’ 
houden. Deze avond is bedoelt  voor alle mensen van onze 
geloofsgemeenschap H. Blasius. Nadere informatie aangaande 
deze avond volgt nog. Houdt de datum vast vrij in uw agenda.

Jan Horck.

DIACONIE 
Opbrengst Adventsactie!      
De inzamelingsactie voor de Adventsactie 2016 
”Straatkinderen terug naar huis in Rwanda” 
heeft  €1.236,72 opgebracht.
Een mooi resultaat!

Namens de MOV groep, hartelijk dank voor uw gift!

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent dat de Actie Kerkbalans weer van start zal gaan. De actie wordt gehouden van zaterdag 

21 januari tot en met zondag 5 februari.

De Protestantse Gemeente en de Rooms Katholieke Kerk (geloofsgemeenschap H. Blasius) in Delden doen een beroep op hun leden 

voor een financiële bijdrage ten behoeve van de eigen plaatselijke gemeente, geloofsgemeenschap en kerk. 

Kerkbalans start met een inluidmoment. Ook in Delden klinken de kerkklokken van de Oude en de Nieuwe Blasius op zaterdag 21 

januari 2017 om 13.00 uur.

Wat is Kerkbalans   

“Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk. Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk 

op de stoep. Ik heb mijn kerk nodig.” Jasper (24)

Mijn kerk  

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeen-

schap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het 

goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. 

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk 

kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – 

het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie 

Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk. Drie kerkge-

nootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks 
vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Hoe doe ik mee?

Geef  

Uw plaatselijke kerk is natuurlijk erg geholpen met een financiële bijdrage. Daar gaat het om bij Kerkbalans. Daarom valt er in de 
tweede helft van januari een brief op de mat. Het is een oproep van uw plaatselijke kerk voor een financiële bijdrage. U kunt via het 
antwoordformulier aangeven wat u het komende jaar aan uw kerkelijke gemeenschap wilt geven. Dat formulier wordt bij u opgehaald. 

Zo kunt u bijdragen aan een warme, sterke kerk. U kunt uiteraard uw bijdrage ook gelijk overmaken naar het rekeningnummer van uw 

parochie of gemeente. Hebt u eind januari geen oproep ontvangen, maar wilt u wel meedoen? Vraag dan bij uw plaatselijke parochie 

of gemeente alsnog om nadere informatie. Daar helpt men u graag.

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee. U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde 

bedrag over aan uw kerk, en kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen reke-

ning te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u 

in veel gevallen fiscaal voordeel op. 

Namens de Protestantse Gemeente in Delden: Wim Weenk, kerkrentmeester

Namens de Rooms Katholieke Kerk H. Blasius in Delden: Jan Horck, voorzitter locatieraad
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In memoriam Jenny Keuper
Op 16 december 2016 is Jenneke Gezina Keuper- ter Haar overleden op de leef-
tijd van 91 jaar. Jenny Keuper woonde de laatste jaren van haar leven in St Elisa-
beth, waar ze liefdevol verzorgd werd, toen ze dat zelf niet meer kon. Steeds meer 
liet haar geheugen haar in de steek. Jenny is geboren in het buitengebied van 
Hengelo waar nu de zoutfabriek van de AKZO staat. Toen ze acht jaar oud was, 
verhuisden ze naar Enter, war ze de oorlog meemaakte. Ze heeft er veel angstige 
momenten gekend, omdat er ook onderduikers in de schuur zaten en de Duitsers 
in de boerderij. In 1949 trouwde ze met Gerrit Keuper uit Hengevelde. Vier kin-
deren kregen, drie meisjes en een jongen.  Een kordate vrouw die in de bloei van 
haar leven de boerderij bestierde met sterke hand. Ze had de wind eronder. Toen 
de kinderen groter werden, is Jenny steeds meer vrijwilligerswerk gaan doen en 
dat deed ze met grote inzet en liefde. Nadat Gerrit overleed heeft ze nog lange tijd 
op de boerderij gewoond, totdat dat niet meer ging.  Op vrijdag 23 december heb-
ben we in de Oude Blasius afscheid genomen met teksten over het licht, over het 
grote licht waar Jenny een afspiegeling van was. Moge ze ruste in vrede.
Ds Kees Bergström

In memoriam Jo Meutstege  
Na een voltooid leven is op 10 januari Theodora Johanna Meutstege –Altena van-
uit de Oude Blasius door haar kinderen op de Algemene Begraafplaats ter ruste 
gelegd. Net zoals bij haar man Hendrik lazen we psalm 23: De Heer is mijn herder. 
Jo Meutstege was boerendochter en jarenlang zelf boerin op de es van Zende-
ren. Ze leidde de boerderij met strakke hand, want het was een kordate vrouw 
met veel kwaliteiten. Zij woonde de laatste jaren in Goor, in de Wheehof, maar is 
Deldense van geboorte en heeft als boerin op verschillende plaatsen in en om 
Delden gewoond. Op 12- jarige leeftijd, toen ze van school afging, begon ze al op 
de boerderij te werken. Dit is ze haar hele leven blijven doen, tot aan de pensione-
ring van haar man Hendrik. Later is ze daarbij ook nog werkzaam geweest in de 
thuis- en bejaardenzorg. Na een ernstige val, waarbij ze haar heup brak, is ze nooit 
meer de oude geworden. Op 4 januari is Jo overleden. Ze laat vier kinderen, tien 
kleinkinderen en zestien kleinkinderen na.
Ds Kees Bergström

Afscheid ds Ria de Vries en Gerrit Hoekstra. 
In een feestelijk versierde kerk vond op 27 november de afscheidsdienst van ds 
Ria de Vries van onze gemeente plaats. Daarnaast was het de laatste keer dat 
Gerrit Hoekstra de cantorij in een morgendienst begeleidde.  
Op de voorkant van de orde 
van dienst stond een afbeel-
ding van Marc Chagall, “Mes-
siaanse  tijden”. Deze afbeel-
ding staat voor de verbinding 
met de schriftuitleg van Ria.  
Zo zongen we ook  “De toe-
komt is al gaande”.
Toen de kinderen van de kin-
dernevendienst terug waren 
in de kerk, boden ze cadeaus 
aan.  Dat was onder andere 
een koffer voor de vakantie 
naar Andalusië., waar Ria en 
Gerrit geld voor gekregen 
hadden.
Na afloop van de dienst wa-
ren er lovende woorden voor 
Ria, uitgesproken door Kees 
Bergström, de voorzitter van 
de kerkenraad, die ook Gerrit 
in zijn toespraak betrok, van 
Ria Mudde namens de Raad 
van Kerken en van Gerco 
Veening namens de Classis 
Enschede. 
De jeugdkerk bood een col-
lage met zelfgenomen foto’s 
aan die de verbinding tussen 
Delden en Almelo lieten zien.
Het was een dienst waarop 
Ria en Gerrit met voldoening 
kunnen terugkijken.
De genodigden gingen voor 
koffie naar de Voorhof en het 
duurde lang voor Ria en Gerrit daar ook verschenen. Zij hadden bij het uitgaan 
nog  afscheid genomen van de gemeenteleden.
Ria en Gerrit, wij wensen jullie een heel goede tijd in Almelo.

De afscheidscommissie.

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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Beste gemeenteleden, 
Allereerst voor u allen veel heil en zegen toegewenst in het 
jaar 2017, voor u persoonlijk en voor de mensen die bij u 
horen. Datzelfde wens ik de gemeente in zijn geheel toe: dat 
het een jaar mag zijn waarin zegen ervaren wordt en waarin 
we met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Prijswinnaars hyacinten 
In één van de Adventsdiensten (de derde Adventszondag) zat 
een klein prijsvraagje voor de kinderen. Het thema van die 
zondag was ‘wachten’ en we lazen uit de brief van Jakobus 
5:7-10, waar het gaat over een boer die moeten wachten tot 
zijn akkers de kostbare opbrengst geven. De kinderen van de 
nevendienst kregen een hyacintenbol mee: wachten tot hij uit 
zou komen. Bovendien moesten ze er goed voor zorgen en 
als de kleur van de hyacint duidelijk zichtbaar zou zijn moch-
ten ze mij een foto sturen. De eersten die een foto instuur-
den waren Sophie en Maurits van Groningen: hun hyacinten 
kleurden mooi paars! Ze wonnen de eerste prijs en kregen 
een bouwpakket en een koekjesbakset. Een paar dagen later 
stuurden Skara-Brae en Freya Oude Luttighuis een foto: hun 
hyacinten kleurden duidelijk roze! Ze wonnen de tweede prijs 
en kregen allebei een borduursetje. Gefeliciteerd!

Vertrouwenscommissie 
Met ingang van dit nieuwe jaar hebben ds. Annerie Snier 
en ik besloten het werk van de vertrouwenscommissie te 
beëindigen. In 2016 waren we beschikbaar om te bemiddelen 
tussen groepen en tussen mensen persoonlijk die iets wilden 
uitpraten of goedmaken. Ook spraken we mensen persoon-
lijk om oud zeer een plek te geven. In het Kerkennieuws van 
september deden we hiervan verslag. In het najaar maakten 
we een doorstart met de boekbespreking van ‘Het boek van 
vergeving’ van Desmund Tutu en zijn dochter Mpho. 
Elders in dit Kerkennieuws vindt u een impressie van de 
boekbespreking. Met dit boek sluiten we ons werk in de 
vertrouwenscommissie af. Dat wil niet zeggen dat hiermee 
het helingsproces in de gemeente ook is afgesloten. Dat is 
iets dat onverminderd doorgaat: nieuwe wegen zoeken, soms 
dingen afsluiten, elkaar in een ander licht zien. Maar bovenal 
elkaar in het licht van Christus zien: in het besef dat geen 
mens volmaakt is, we allemaal fouten maken en ieder mens 
uit Gods genade leeft. In dat besef kunnen we gaandeweg 
ook milder naar elkaar kijken. In het boek van Tutu wordt 
het viervoudig pad van vergeving besproken: het verhaal 
vertellen, de pijn benoemen, vergeving schenken, de relatie 
vernieuwen of afsluiten. Dit viervoudig pad maakt niet alleen 
de ander vrij, maar maakt juist ook jezelf vrij. 
Ik wil, mede namens de kerkenraad, ds. Annerie Snier be-
danken voor haar inzet en betrokkenheid bij dit stukje van het 
gemeentewerk!

Profielschetscommissie  
De profielschetscommissie heeft van de kerkenraad de op-
dracht gekregen om een profiel te schrijven van de te zoeken 
predikant. De commissie bestaat uit een diaken, een ouder-
ling en een kerkrentmeester en is samen met mij voortvarend 
van start gegaan. We konden ook een snelle start maken, 
omdat er al veel materiaal ligt. We gebruiken als bronnen: de 
plaatselijke regeling, het beleidsplan, de uitkomsten van de 
gemeentemiddag en –avond van 24 oktober en alles wat op 
de kerkenraadsdag van 4 november is besproken. 
Het is de bedoeling dat deze schets eind januari klaar is. We 
gaan ervan uit dat we tegen die tijd ook groen licht hebben 
van de RCBB (Regionaal College Behandeling Beheerszaken) 
om te beroepen, zodat alle lijnen mooi samenvallen. Dan  kan 
in de kerkenraadsvergadering van februari deze schets aan 
de kerkenraad worden voorgelegd. Als de kerkenraad er dan 
mee instemt, kan vervolgens de beroepingscommissie (die 
dan hopelijk ook is ingesteld) er mee aan de slag. 

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.

VAN DE KERKENRAAD...  
Gelukkig Nieuwjaar   
Allereerst wil ik u en de uwen een goed en gezegend 2017 
toewensen. 2017 wordt een belangrijk jaar. Niet alleen in de 
wereld met een nieuwe Amerikaanse president, een Brexit, 
spannende verkiezingen in Frankrijk en Nederland, maar ook 
voor de kerk in Delden. Er moet  een nieuwe dominee en een 
nieuwe organist gevonden worden, er moeten ook plannen 
voor de toekomst gemaakt worden. Deze plannen kunnen 
ingrijpende gevolgen hebben, vooral ook financieel. Daarom 
is het succes van de komende actie Kerkbalans Plus, waar u 
om een extra bijdrage gevraagd wordt, van doorslaggevend 
belang.
In de tussentijd proberen we zonder vaste predikant met 
kunst- en vliegwerk het kerkelijk leven zo goed en zo kwaad 
mogelijk voort te zetten. Dat zal van veel gemeenteleden het 
nodige aanpassingsvermogen vergen. Wij zullen het bijvoor-
beeld in de zondagmorgendiensten vooral met gastpredikan-
ten moeten doen.  Dat zal wennen zijn. Bovendien hebben we 
te maken met een behoorlijk aantal vacatures voor diverse 
activiteiten.
Wij blijven echter zondags samen koffiedrinken onder de 
toren; er blijft elke zondag kindernevendienst.
De groothuisbezoeken gaan gewoon door. Te zijner tijd zult u 
daarvoor een uitnodiging ontvangen.  
Er komt een korte cursus bijbels ABC, schriftgeleerd Bijbelle-
zen.(v.a 23 febr) Er komt een college van lectoren. De inloop-
ochtend is verplaatst naar de dinsdagmorgen ( 10 januari) 
en het kerkelijk bureau  is dan ook open. Helaas stopt de 
cantorij. Misschien lukt zo nu en dan een koor van buiten uit 
te nodigen. 
De toekomst van Concert bij Kaarslicht is onzeker. Gelukkig  
blijven vrijwilligers de vespers en de oecumenische vieringen 
organiseren. Er zijn diensten in de Driekoningenkapel in het 
zorgcentrum De Wieken. Zondags is er een zondagsbrief, 
waarin actuele mededelingen staan. U kunt ze op de website 
terugvinden. In Kerkennieuws wordt u op de hoogte gehou-
den van de gaande activiteiten en van de voortgang van het 
beroepingswerk. 
Ds Elly van der Meulen zal het beroepingswerk begeleiden 
en verbindende activiteiten ontwikkelen en ik ben, naast mijn 
voorzitterschap, voor twee dagen in de week bezig met ge-
meenteopbouw en crisispastoraat. 
Kortom: 2017 wordt een jaar van improviseren en er zal vast 
wel eens iets mis gaan. Het is ook een jaar van nieuwe kan-
sen en nieuwe mogelijkheden. Wie weet ..?
Wellicht wordt 2017 ook voor u en uwen een belangrijk jaar. 
Misschien ziet u er met vrees en beven tegenop; misschien 
verheugt u zich met grote vreugde, misschien zullen u dingen 
overkomen die u nooit verwacht had. ‘Life is what’s happe-
ning, while planning others things,’ zei John Lennon ooit, ‘Het 
leven overvalt je, terwijl je met andere dingen bezig bent.’  
Wat de toekomst brenge moge ….
Namens de kerkenraad wens ik u en de uwen een goed en 
gezegend 2017 toe,

Ds Kees Bergström, voorzitter

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE DOMINEE  
Namen beroepingscommissie 
De kerkenraad is op zoek naar een nieuwe dominee voor Del-
den. Hoewel we nog geen toestemming hebben om een full-
time predikant te beroepen, wil de kerkenraad toch alvast een 
beroepingscommissie instellen. Zo’n beroepingscommissie 
kan dan een begin maken met haar werkzaamheden. Naast 
drie kerkenraadsleden wordt gezocht naar vier gemeentele-
den om zitting te nemen in de beroepingscommissie.
Van de beroepingscommissie wordt niet alleen verwacht dat 
men een betrokken kerklid is, oog heeft  voor het belang van 
de gehele kerk en weet wat er in en om Delden speelt, maar 
ook dat de leden kunnen instemmen met het beleidsplan 
‘Verbinden in verscheidenheid’ en met de profielschets die 
momenteel in de maak is. De kerkenraad zal zorg dragen voor 
een evenwichtige samenstelling van de commissie.
Onder leiding van ds Elly van der Meulen zal de beroepings-
commissie een inwerktraject ingaan, waar aan teambuilding 
en vergadertechniek gewerkt wordt. Tevens wordt aandacht 
besteed aan de ins- en outs van het beroepingswerk en wordt 
de onderlinge taakverdeling en werkwijze besproken.
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Als u iemand kent die u hiervoor geschikt acht, kunt u zijn 
of haar naam - voorzien van een korte schriftelijke motivatie 
- inleveren bij de scriba Marianne Nijman, scribapgdelden@
gmail.com of p/a Kerkelijk Bureau, Kerkstraat 6, 7491 BL Del-
den. Uiterste inleverdatum: 3 februari.
Natuurlijk kunt u zich ook op persoonlijke titel aanmelden. 
Rekening houdend met competenties om een evenwichtige 
commissie te krijgen, en met de verhouding man/vrouw, 
jong/oud, ambt/stad, zal de kerkenraad tot een besluit ko-
men.
In februari of maart zullen  de leden van de beroepingscom-
missie in een kerkdienst aan u voorgesteld worden.

‘De laatste nootjes’  
Op 29 januari zingt de cantorij voor het laatst in de Oude 
Blasius. Er is dan een vesperdienst. De vaste vespergroep 
organiseert die. Jarenlang heeft de cantorij een waardevolle 
bijdrage geleverd aan de kerkdiensten, ook aan de vespers. 
Wat je niet kunt zeggen, moet je maar zingen. Dan zing je 
boven jezelf uit. En als het zingen niet meer gaat, omdat je 
de tranen in de ogen springen en je keel blokkeert, kan het 
zeer troostvol zijn dat er toch gewoon doorgezongen wordt 
door de mensen om je heen. Zo word je gedragen. Zo kan 
je zingend geloven. Zo heeft de cantorij door de jaren heen 
velen getroost, bemoedigd, gesteund en gesterkt. Verkwik-
ken heette dat met een oud Bijbelwoord. 
In het archief zitten meer dan de zevenhonderd muziekstuk-
ken, die ooit gezongen zijn. Het is verschrikkelijk jammer dat 
er nu een einde komt aan deze mooie, jarenlange traditie. De 
hoofdoorzaak van het stoppen ligt niet alleen in het vertrek 
van onze cantor-organist Gerrit Hoekstra, maar ook aan de 
vergrijzing van de koorleden. Het gaat velen aan het hart.
Langs deze weg bedankt de kerkenraad allen die ooit mee-
gezongen en meegewerkt hebben. Ook Gerrit Hoekstra en 
zijn voorganger Willem Mesdag worden van harte bedankt. 
Hopelijk kunnen we in de toekomst ooit weer een nieuwe 
start maken.
Het zou mooi zijn als veel gemeenteleden op deze laatste 
dienst acte de préséance geven. De vesper is op zondag 29 
januari om 19.30 uur. Na afloop is er nog een gezellig samen-
zijn in De Voorhof.

Concert bij Kaarslicht te slapen gelegd 
Op zaterdag 17 december heeft voorlopig het laatste Concert 
bij Kaarslicht plaatsgevonden. Het koor Il Cocodrillo Cante 
zong samen met het kinderkoor Capella Enschede Junior 
prachtige kerstmuziek uit deze en de vorige eeuw. Het is het 
laatste concert dat door het huidige bestuur georganiseerd 
werd. 
Met het vertrek van Gerrit Hoekstra hebben huidige bestuurs-
leden eveneens besloten hun werkzaamheden na zoveel 
jaren te beëindigen. De laatste maanden is de kerkenraad op 
zoek geweest naar opvolgers, maar dat is nog niet gelukt. De 
kerkenraad hecht zeer aan de voortgang van deze concerten 
en hoopt binnen  afzienbare tijd een nieuw bestuur gevonden 
te hebben. Tot zolang ‘slaapt’ de serie Concerten bij Kaars-
licht. Gelukkig blijven de oude bestuursleden beschikbaar om 
een eventueel nieuw bestuur in te werken.
De kerkenraad is zeer erkentelijk voor het vele werk dat de 
bestuursleden de afgelopen jaren verricht hebben en be-
dankt de leden zeer hartelijk. Als u belangstelling heeft u in te 
zetten voor de continuïteit van de Concerten bij kaarslicht of 
mensen weet die dat hebben, kunt u dat doorgeven aan onze 
scriba, scribapgdelden@gmail.com.

Schriftgeerd Bijbellezen, een cursus bijbels ABC  
De bijbel is een moeilijk boek. Dat komt vooral omdat de bij-
belschrijvers uit een totaal andere tijd stammen dan wij. Dat 
betekent niet alleen dat de materiële omstandigheden he-
melsbreed verschillen, maar vooral ook dat de wijze waarop 
zij en wij tegen de wereld aankeken en –kijken, totaal anders 
is. Wij hebben een volstrekt ander referentiekader om naar de 
werkelijkheid te kijken. Het woord ‘natuur’ komt bijvoorbeeld 
in de hele bijbel niet voor. Schepping is daarom niet hetzelfde 
als natuur. In deze cursus van vier avond wordt aan de hand 
van vele voorbeelden uitgelegd hoe de bijbel gelezen wil wor-
den. Daarbij legt het ene het andere Bijbelverhaal uit. Als je 
wilt weten wat de ster van Bethlehem nu eigenlijk was, moet 

je niet naar de hemel kijken, maar je moet terugbladeren in 
het Oude Boek.
De avonden zijn gepland voor 23 febr; 23 mrt; 20 apr; 18 mei 
om 20.00 uur in De Voorhof. Als er voldoende belangstel-
ling is, zal dezelfde cursus ook ’s middags om 14.30 uur op 
dezelfde data gehouden worden. Opgave bij kerkelijk bureau, 
De Voorhof, Kerkstraat 6, K.B.Delden@hetnet.nl.

Ds Kees Bergström

Kerstbijeenkomst 
Woensdag 14 december bezochten mijn vrouw en ik evenals 
voorgaande jaren de kerstbijeenkomst voor oudere gemeen-
teleden, en dat is altijd weer een gebeuren om naar uit te 
zien. Ook  dit jaar hebben wij, en met ons de vele aanwezi-
gen ervan kunnen en mogen genieten. Elk jaar vraagt het van 
de organiserende diaconie van onze gemeente heel veel tijd, 
initiatief en inspanning om er een zinvolle samenkomst van 
te maken, zoals het inschakelen van vrijwilligers voor het ver-
voer, de nodige hulpdiensten e.d. Er is veel werk voor verzet 
en daarvoor past gezamenlijke dank van ons als bezoekers 
aan allen die op een of andere wijze hebben meegewerkt aan 
dit succes. Tot slot van al het genotene hebben wij er financi-
eel aan mogen bijdragen.
Geschreven door ’Een van de aanwezigen, namens allen’.

Luther, 500 jaar Reformatie   
Inleiding  
Op 31 oktober 1517 spij-
kerde Maarten Luther 95 
stellingen op de deur  van 
de kerk te Wittenberg. Van 
oudsher wordt dat als het 
begin van het Protestantisme 
beschouwd. In de komende 
nummers van Kerkennieuws 
treft een artikel over de bete-
kenis van deze grote kerkhervormer. Landelijk en provinciaal 
wordt er veel aandacht aan dit Lutherjaar gegeven. Nadere 
informatie vindt u op de website: www.500jaarprotestant.nl

Kees Bergström, vz. Kerkenraad Prot. Gemeente Delden

BLASIUSCANTORIJ 
Na ons ongeveer 30 jaar met hart en ziel te hebben ingezet 
voor de zang in de eredienst in de Oude Blasius, is (zoals 
u elders in dit Kerkblad hebt kunnen lezen) nu helaas het 
moment gekomen, om als cantorij te stoppen. We zongen lie-
deren, acclamaties, motetten en gebeden, in het Nederlands, 
Engels, Duits, Frans en Latijn - eenstemmig en vierstemmig, 
soms met extra begeleiding door instrumentalisten en solis-
ten. Gezongen werd op Bachdagen, kerkelijke hoogtijdagen, 
trouwerijen en begrafenissen en ook in kerkdiensten door het 
jaar heen. Na het vertrek van cantor/organist Gerrit Hoekstra 
is de toekomst voor de cantorij, inmiddels ook een kwetsbare 
groep, onzeker geworden. In de Vesperviering van 29 januari 
2017 zingen we voor het laatst als cantorij met medewerking 
van instrumentalisten (aanvang 19.30 uur).

Namens het bestuur,
Henry Esser, voorzitter

Jeugdkerk ZoWieZo                                                                                                            
Voor ons als leiding van de jeugdkerk is dit een bijzonder 
jaar, vanaf de start voor ons bijna 3 jaar geleden hebben we 
nu een verdubbeling van de jongeren. Geweldig om mee te 
maken dat ze het leuk vinden om naar jeugdkerk te komen!                                                                                                                                           
                               

We behandelen eigentijdse onderwerpen met een link naar 
de Bijbel. Niet altijd gemakkelijk maar wel leerzaam. Maar 
daarnaast zijn we ook met andere zaken bezig geweest, 
zoals Sinterklaas en een afscheidscadeau maken voor ds. 
Ria de Vries. Hierin hebben de jongeren hun eigen idee over 
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afscheid en het thema ‘Op weg gaan’ geïnterpreteerd.      
Mocht je het ook leuk vinden om dit eens mee te maken dan 
ben je vanaf  het nieuwe jaar welkom op elke eerste zondag 
van de maand, om 10.00 uur in de Voorhof.
Groetjes, Ewout en Erica Bakker.

Boekbespreking ‘Het boek van vergeving’ van Desmond 
& Mpho Tutu     
De afgelopen weken besprak een aantal mensen onder lei-
ding van ds. Elly v.d. Meulen en ds. Annerie Snier het boven-
staande boek. Eén van de deelnemers heeft een impressie 
geschreven die we u niet willen onthouden.

VERGEVING
Na het lezen van het grootste deel van Het boek van 
VERGEVING In vier stappen naar harmonie met onszelf en 
de ander van Desmond en Mpho Tutu en twee avonden in 
gesprek hierover met een kleine groep wil ik mijn gedachten 
ordenen. Beelden die nu bij mij opkomen zijn het Labyrint in 
de herfstige tuin van het klooster in Zenderen. Ik heb mezelf 
beloofd er eens alleen  naar toe te fietsen en de tegels te 
gebruiken om mijn levensstappen te memoreren.
Een ander beeld is het kleurige kleed op de lage tafel met de 
aangestoken kaars met ALPHA en OMEGA erop geschilderd. 
Begin en einde en IK ZAL ER ZIJN.

Een gespreksgroep onder leiding van de vertrouwenscom-
missie van onze kerk over vergeving door samen een boek 
te lezen. Wat heeft mij ertoe aangezet om me op te geven? 
Omdat ik van lezen houd en dit geen roman is, maar een the-
ologisch/filosofisch/therapeutisch boek, wat ik uit mezelf niet 
zo  gauw zou gaan lezen. Een uitdaging en een verdieping, 
dat is het misschien. Het is een kleine intieme groep.

Wat heb ik met vergeving, als dit boek van Tutu voorbeel-
den heeft van gruwelijke misdaden en bovenmenselijke 
vergevingsgezindheid? Het grootse is de beschrijving dat 
Nelson Mandela toen hij president werd, gekozen heeft voor 
vergeving in plaats van vergelding. En zijn volk dit heeft 
voorgedaan. Dit is zo groots, zo intens met dood en leven 
verbonden. Vergeleken hiermee is mijn leven een warm en 
veilig nest. Gelukkig wordt beschreven dat je ook in het klein 
aan vergeving doet, met het voorbeeld van je kleine kinderen. 
Hoe je dan heel snel de aangewezen vier stappen doorloopt: 
het verhaal vertellen, de pijn benoemen, vergeving schenken, 
de relatie vernieuwen of loslaten.

De vier stappen doorlopen kan ook jaren kosten.   
Het begint met het verhaal vertellen. Wat ik geleerd heb is, 
dat je niet in het vertellen moet blijven steken. En accepteren 
dat wat gebeurd is, niet ongedaan te maken is. En voor men-
sen die het verhaal aanhoren geldt: bij de ander blijven en het 
uithouden bij die ander.
En als de ander zijn/haar pijn benoemt, het hierbij ook uithou-
den. Ik realiseer me weer, dat voor veel leed professionele 
hulp soms niet eens kan helpen.

De derde stap:
Vergeving schenken, is wat anders dan zelf vergeving vragen. 
Maar voor beide zijn twee partijen nodig.
Vergeving vragen voor wat je zelf verkeerd hebt gedaan, en 
dan aan God, heb ik met de paplepel binnen gekregen. Het 
tweede couplet van het Avondgebedje luidt: ‘t Boze dat ik 
heb gedaan, zie het Here toch niet aan, schoon  mijn zonden 
vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Ik kan me niet meer her-
inneren hoe en van wie ik dat geleerd heb en op welke leeftijd 
ik dat gebruikte. Ik heb het mijn kinderen niet meer geleerd. 
Dat bevindelijke ben ik in de loop der jaren kwijt geraakt en 
als in onze kerk gebeden wordt om ‘de nood van de wereld’ 
doet mij dat meer.

Vergeving vragen aan mensen, dat is wat anders dan snel 
sorry zeggen. Waarover en aan wie moet ik vergeving vragen 
als je probeert ‘goed’ met anderen om te gaan? Wat u  niet 
wilt, dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet. Dit 
alles vind ik wel een lastig gegeven. Je karakter, je historie, je 
levensomstandigheden alles speelt hierin een rol.

Vergeving schenken aan anderen die mij iets hebben aange-
daan, waar het boek over gaat, vind ik nog moeilijker. Zonder 
trauma’s of beschadigingen opgelopen te hebben, lijkt alles 
gladjes in vergelijking met wat Tutu beschrijft.

In het boek Gilead van Marilyne Robinson komen veel Bij-
belse notities zoals schuld, genade, vergeving aan de orde. 
De oude dominee John Ames kan zijn pleegzoon John Ames 
Boughton de zegen geven, nadat hij diens levensverhaal he-
lemaal heeft gehoord. Hij  kan dan over zijn jarenlange wrevel 
heen stappen. Een ander begrijpen, geeft empathie. Als je 
probeert te kijken met de ogen van de ander, begrijp je zijn 
reacties naar jou toe beter.
Dat is iets wat ik in de loop der jaren geprobeerd heb me ei-
gen te maken. Niet direct vanuit je emotie, je beledigd voelen 
of boosheid gaan reageren. Vergeving schenken helpt als je 
bedenkt, dat we beiden quitte staan voor God.

Als je echt vergeving schenkt, ben je ook zelf pas vrij. Maar 
wanneer kun je loslaten ?
Nog heel veel vragen die ik niet een-twee-drie kan beant-
woorden. Kan het ook zonder expliciet vergeving uit te spre-
ken en er geen woorden aan vuil maken maar met ‘de mantel 
der liefde bedekken’?

Wanneer ben je echt vrij? Ook tijd heelt veel wonden. In je 
eigen binnenste iets verwerken kan je ook meer los van het 
probleem maken.
Als je verder af staat van de persoon, de instelling of het insti-
tuut wat jou bezeerd heeft, verzacht dit het leed?
Een mooie zin in het boek vind ik: Waar jij gelijk hebt en ik 
ook gelijk heb en waar we beiden ongelijk hebben.

Dit waren zo wat gedachten.
Een deelneemster.

SUCCESVOLLE KERSTMARKT PDK    
Delden – De kerstmarkt in het centrum 
en de kerstfair in  Stadshagen zijn voor 
de Projectgroep Deldense Kerken zeer 
succesvol verlopen. Daarom willen we 
iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd  
hartelijk bedanken. Een grote rol werd 
daarbij vervuld door de vrijwilligers door 
wiens inzet een breed scala van lekkers, 
prachtige kerststukjes  en mooie prijzen bij de loterij kon 
worden aangeboden.
De belangrijkste rol was echter weggelegd voor u als bezoe-
ker die onze producten op waarde wisten te schatten, genoot 
van de lekkernijen en alle aangeboden kerstartikelen hebben 

gekocht. Ook hebt u de gehouden loterij tot een groot succes 
gemaakt. Ondanks het mindere weer waren de 1300 loten 
ruim voor het sluiten van de markt verkocht. 
De opbrengst van de markt en de kerstfair is ruim € 3600.-
!!. Een geweldig resultaat.  Zoals al bekend is gemaakt gaat 
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dit bedrag in zijn geheel naar het onderwijsproject voor de 
kinderen in Migumomiri in Kenia. Door uw getoonde solida-
riteit kunnen alleen al van deze opbrengst 12 kinderen een 
jaar lang middelbaar onderwijs genieten. Alle kopers daarom 
nogmaals hartelijk bedankt !!
Als u niet in de gelegenheid was om naar de kerstmarkt te 
gaan en u wilt ons toch steunen, dan zou het een geweldig 
idee kunnen zijn om –bijvoorbeeld samen met familie en/
of vrienden- een kind voor een studiejaar te adopteren. 
Voor informatie hierover kunt u terecht bij Rinske Gerritsjans 
(06 19118592) of Jan Vos (06 23139397). Voor € 300.- kan 
een kind uit Migumomiri een heel jaar –VOLLEDIG VER-
ZORGD- middelbaar onderwijs volgen. Ook iedere andere 
bijdrage is natuurlijk meer dan welkom op rekening NL66RA-
BO0179158643. t.n.v. Projectgroep Deldense Kerken.

GRAFZERKEN IN OUDE BLASIUSKERK  
In de Oude Blasiuskerk liggen een groot aantal grafstenen, 
waar iedereen altijd achteloos overheen loopt. Dat kan ook 
niet anders, want het is de vloer van de kerk.
En dat is al eeuwen hiervoor ook het geval. Daardoor zijn 
de meeste stenen dusdanig versleten, dat de teksten erop 
nauwelijks of niet meer te lezen zijn. De oorzaak daarvan is, 
dat de stenen van zandsteen zijn. Dat is een zachte steen, 
die gemakkelijk slijt. Op een aantal stenen is de tekst nog 
leesbaar, deze hebben waarschijnlijk onder banken gelegen. 
Lang is er geen aandacht aan de stenen besteed. Er zijn wei-
nig geschreven berichten over de zerken. Het laatste bericht 
dateert uit 1925 en omvat zes bladzijden. Hierin staat ook 
al herhaaldelijk de opmerking: ”opschrift vrijwel afgesleten”  
Helaas wordt niets vermeld over de plaats waar de stenen 
lagen. Er werd begraven met de voeten naar het oosten. Bij 
de opstanding werd dan naar het oosten gekeken, de richting 
waarin Christus zou verschijnen. De zerken lagen dus west-
oost. In de  kerk is vermoedelijk van 1503 tot mogelijk 1829 
begraven. De jongste leesbare zerk in de kerk is van 1799.

Restauratie    
Bij de restauratie van 1965 – 1968 zijn alle stenen uit de vloer 
gelicht en op het kerkplein opgeslagen. Hierbij zijn waar-
schijnlijk een aantal stenen gebroken. Want nu bevinden zich 
veel brokstukken in de vloer. Bij het weer leggen in de vloer 
zijn mogelijk  een aantal zerken ongeveer op de oorspron-
kelijke plaats gelegd, maar dat geldt niet voor de meeste 
stenen. Een aantal grote zerken zijn in de toren gelegd, tien 
aan de noordzijde en negen aan de zuidzijde.  De oriëntatie 
van deze stenen is respectievelijk noord-zuid en zuid–noord 
en niet de oorspronkelijk richting west-oost. 
Ook in de kerkruimte zijn veel stenen tegen de buitenmuren 
gelegd. Slechts een klein aantal ligt verspreid over de vloer 
van de kerk, vermoedelijk op ongeveer de oorspronkelijk 
plaats.

Afmetingen van de grafzerken 
Wat opvalt is de grote verscheidenheid in afmetingen. Veel 
stenen hebben een breedte variërend tussen 100 en 120 
centimeter en een lengte van  200 – 220 centimeter. Maar 
er zijn ook kleinere stenen met een breedte vanaf 50 cm en 
een lengte vanaf 100 cm. En daarnaast grotere stenen met 
een breedte tot 140 cm en een lengte tot 270 cm. De stenen 
waren dus moeilijk passend in de vloer te leggen. Tegen het 
einde van de tijd, dat begraven in de kerk was toegestaan 

(1829) waren er klachten van diakenen over de ongelijkheid 
van de vloer, waardoor ze struikelden. Het toch nog begraven 
in bestaande graven kan hiermee te maken gehad hebben. 
Door het ondiepe begraven ontstond ook een onaangename 
lucht in de kerk, waardoor de naam “rijke stinkerds” ont-
stond.

Bijzondere stenen   
Over een aantal stenen valt wel iets te vertellen. In het hoofd-
koor ligt noordelijk een grote steen; deze zou van Agnes van 
Twickelo zijn. Zij was de laatste van het geslacht Twickelo. 
Volgens het opschrift op de steen is ze op 3 februari 1574 
gestorven. Dit is één van de oudste stenen nog aanwezig in 
de kerk. Er is nog één oudere zerk, een brokstuk uit 1572, 
dat in het zuiderkoor ligt. Van geestelijken is er nog één 
steen van een priester aanwezig, namelijk van Gerbrandus 
Reessen. Hij was priester tijdens het twaalfjarig bestand 
(1609 – 1621). Deze 
steen ligt half onder 
de regentenbank. Van 
predikanten zijn er twee 
stenen over, beide in de 
zuidbeuk. De oudste is 
van dominee Sollingius, 
overleden in 1616 en 
de andere van domi-
nee Rutger Putman, 
overleden in 1674. Voor 
meer gegevens van 
de predikanten zie de 
predikantenlijst in de 
consistoriekamer. Dan zijn er zerken van een aantal fami-
lies. Voorbeelden zijn van bewoners van Havezathen, zoals 
drie stenen van de  familie Rammelman van Dubbelinck met 
onder andere de jaartallen 1609, 1613 en 1618. Deze liggen 
in de noordbeuk. Van de familie Gewin, van de havezathe 
Wartinck, zijn er zelfs nog vier stenen en een brokstuk van 
een vijfde steen aanwezig. 
Ook van Deldense richters zijn 
zerken bewaard gebleven, zo-
als van Corneluis Fonclius, de 
Reiger en Jan Hendericksen .
In de toren zijn een aantal 
teksten goed leesbaar. Namen 
waarbij ook het jaartal is ge-
noemd zijn van Jan Lentelinck 
1617, Bernt Travest 1636, Jan-
neken Stockers 1684, Frans 
Holstein 1712 en Wernink 
1752. Ook komen zerken met 
teksten zonder jaartal voor.
Naast namen komen op 
zerken ook wapens of  huis-
merken voor. Deze gaan vaak 
vergezeld van initialen. Ook 
werden soms versieringen op 
de zerken aangebracht. 
Er werd in drie lagen begra-
ven. Op sommige zerken 
komen daardoor twee of drie 
opschriften met verschillende 
namen en jaartallen voor. 
Soms zijn deze van een man 
en een vrouw, soms liggen de jaartallen ver uit elkaar en zal 
het een familiegraf zijn geweest.
Er zijn ook graven geruimd. De botten werden in een “been-
huis” (knekelhuis) geborgen. Dat is begin 19de eeuw, toen 
begaven in de kerk verboden werd  (1829), afgebroken.
Er is een foto met grafzerken in de zuidbeuk afgedrukt. Een 
van de zerken uit 23 juni 1619 van 
Gertke Meiling, dochter van predikant Henricus Meiling uit 
Hengelo, is weergegeven.
Wellicht is het interessant om zelf  eens op de opschriften 
van zerken te letten.

Dick Schuuring
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Vijf keer wonen in de Bijbel  
    

Tent    
In de eerste verhalen van de Bijbel woonden de mensen in tenten, dit was in 

die tijd gemakkelijk weer af te breken voor verdere reizen. De mensen die in deze 
tenten leefden werden nomaden genoemd.
De tenten werden gemaakt van geitenhaar, dit was in de zomer verkoelend en in de 
winter werkte het isolerend.
In Genesis 18:1-5 lees je over de tent waarin Abraham en Sara bijzonder bezoek 
krijgen.

Huis    
In de tijd van de Bijbel woonden de arme mensen in kleine huisjes, meestal maar 
1 kamer groot waar de mensen vaak zittend sliepen. Hoe rijker, hoe groter het huis 
met soms wel een verdieping er boven. De muren waren dik zodat het koel bleef  in 
de zomer en in de winter warm. Ook kwam het vaak voor dat de dieren in hetzelfde 
huis woonden. In Marcus 2:1-5 lees je hoe vier vrienden een verlamde man door het 
dak van een huis laten zakken.

Paleis    
Ook de koning woonde in een huis, alleen wordt dit een paleis genoemd, zoals ko-
ning Farao of koning Herodes. De paleizen werden stevig gebouwd en mooi versierd 
met gekleurde stenen op de vloer, wat mozaïek wordt genoemd.
In de Bijbel wordt gesproken over het mooie paleis van koning Salomo in 1 Konin-
gen 7:1-12

Tempel 
Dan is er ook het huis van God, de tempel. Deze stonden op verschillende plaatsen, 
de bekendste is wel de tempel in Jeruzalem, gebouwd door koning Salomon. Maar 
ze waren er ook kleiner, maar niet minder belangrijk.
In 1 Koningen 6:1-38 lees je over de bouw van de tempel in Jeruzalem.

Dorpen en steden 
In de tijd van de Bijbel woonden hele families vaak bij elkaar, op deze manier ont-
stonden kleine dorpjes en steden. Aan het einde van de straten was een plein waar 
markt werd gehouden en handel gedreven. Om de mensen te beschermen werd 
er een muur om de stad gebouwd. In Handelingen 17:16-21 staat beschreven hoe 
Paulus in de stad Athene komt vertellen over Jezus.
Bron: Alef
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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: 

20-02-2017   04-03-2017  interval 5 weken
27-03-2017   08-04-2017  interval 5 weken
01-05-2017   13-05-2017  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


