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KERKENNIEUWSDELDEN

Het is de tijd van carnaval.   

Als je opgegroeid bent in het Rijke Roomse leven 
weet je wat het betekent. Zo niet, dan kijk je er 
anders tegenaan.
Toen ik dan ook voor de eerste keer, bijna 40 jaar 
geleden, pal voor ons huis langs het voetbalveld 
de carnavalsstoet zich zag formeren, was dat 
iets heel bijzonders. In mijn beleving was het 
alsof volwassenen gewichtig een verkleedpartij 
opvoerden. Leuk om eens te zien. 
Carnaval, voor de vastentijd aan. Eerst feest-
vieren dus en dan ingetogenheid. Of is het een 
manier om kracht te verzamelen en zo bestand te 
zijn tegen een sobere, ernstige tijd? Want dat is 
toch de betekenis van de vastentijd. Zes weken, 
40 dagen naar Pasen toe, een tijd van inkeer, van 
meegaan in de weg van het lijden van Jezus. 
Bij het Islamitisch geloof gaat het andersom: 
eerst vasten in de Ramadan en als een beloning, 
of uit vreugde dat het voorbij is, het Suikerfeest 
houden. Ik kan me voorstellen dat dat veel vol-
doening geeft.
Wat kunnen er veel feesten zijn: tradities worden 
in stand gehouden en nieuwe gebruiken ont-
staan. Belangrijk erbij is het groepsgebeuren, de 
gezamenlijke gezelligheid. Voorbereidingen met 
elkaar, de napret en de goede herinneringen. Er 
is verbondenheid tussen mensen als (kerk)muren 
weg vallen.
Elk feest en dus ook carnaval is het leven vieren. 
Maar in de polonaise is het goed soms even een 
pas op de plaats te maken. Even adem te halen 
en ruimte te krijgen voor wat na carnaval komt: 
de weg naar het Paasfeest.

Martha Mulder
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ZONDAG 5 MAART  
1e  ZONDAG 40 DAGENTIJD
9.30 uur Eucharistieviering met Kinder-
woorddienst
Presentatie 1e communicanten
m.m.v. het kinderkoor
Pastoor M. Oortman/Pastor H. van den 
Bemt

WOENSDAG 8 MAART
18.30 uur Eucharistieviering
Kennismaking vormelingen
Rector P. Kuipers

DONDERDAG 9 MAART
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZATERDAG 11 MAART H. VORMSEL
18.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantu
Rector P. Kuipers/ Pastoor M. Oortman
Pastor C. Roetgerink/
Pastor H. van den Bemt

ZONDAG 12 MAART 
2e ZONDAG 40 DAGENTIJD
9.30 uur Eucharistieviering met Kinder-
woorddienst
m.m.v. het dameskoor
Pastor T. Escher

WOENSDAG 15 MAART
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

ZONDAG 19 MAART  
3e ZONDAG 40 DAGENTIJD
9.00 uur Kleuterkerk
9.30 uur Eucharistieviering met kinder-
woorddienst
m.m.v. het herenkoor (Gregoriaans)
Pater R. van de Vegt

WOENSDAG 22 MAART
Geen Eucharistieviering

DONDERDAG 23 MAART
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZONDAG 26 MAART 
4e  ZONDAG 40 DAGENTIJD
9.30 uur Eucharistieviering met kinder-
woorddienst
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor G. Geurts

WOENSDAG 29 MAART
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

ZONDAG 2 APRIL 5e ZONDAG 
40 DAGENTIJD
9.30 uur Eucharistieviering met Kinder-
woorddienst
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor G. Geurts

WOENSDAG 5 APRIL
18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

DONDERDAG 6 APRIL 
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

LECTOREN EN LECTRICES
  5  mrt.   9.30 uur H. v.d. Bemt
 12 mrt   9.30 uur         M. Jansink
 19 mrt..   9.30 uur  S.  Linderman
 26 mrt.   9.30 uur H. Spekreijse
   2 apr.   9.30 uur A. Strikker

VIERINGEN DOOR DE WEEK
Donderdagavond om 19.00 uur Oecu-
menisch Avondgebed afwisselend in de 
Oude en Nieuwe Blasius.
In de Vastentijd is er op maandagavond 
om 19.00 uur Kruisweg.

Zondag 5 maart
10.00 uur ds J.Bekhof, Hengelo
Oppas: Anneke Kuperus
Nevendienst: Rinske Gerritjans
Uitgangscollecte: kerk

Zondag 12 maart
10.00 uur ds F.Karelse, Anloo
Oppas: Thijmen Bakker en 
George Totonij
Nevendienst: Mariska van der Sluijs
Uitgangscollecte: Zending

Donderdag 16 maart
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

Zondag 19 maart
10.00 uur ds E.van der Meulen, Erica, 
viering H.Avondmaal
Oppas: Cristina Timmerman
Nevendienst: Tineke Lantink
Uitgangscollecte: kerk

Zondag 26 maart
10.00 uur ds G.J.Lambers Heerspink
Oppas: Florine Scheiberlich
Nevendienst: Jikkie Veenstra
Uitgangscollecte: 
Binnenlands diaconaat

Donderdag 30 maart
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

Zondag 2 april
10.00 uur ds K.Bergström
Oppas: Anje Gnodde
Nevendienst: Ada Bruynes
Uitgangscollecte: kerk
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Zondag 5 maart
Viering 10.15 uur, Ds. A.J. Snier

Vrijdag 10 maart 
2e Oecumenische Vastenviering 
15.00 uur. Ds. A.J. Snier

Zondag 12 maart
Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor M. v.d. Linde

Donderdag 16 maart
Herdenking overleden bewoners 2016 
Ds. A.J. Snier

Vrijdag 17 maart
3e Oecumenische Vastenviering 
15.00 uur, Ds. K. Bergström

Zondag 19 maart
Woord- en Communie 10.15 uur 
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 24 maart 
4e Oecumenische Vastenviering 15.00 
uur, Mw. M. Mulder

Zondag 26 maart
Eucharistieviering 10.15 uur
Pastor T. Escher

Vrijdag 31 maart
5e Oecumenische Vastenviering 15.00 
uur
Mw. A. v/d  Haar

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

Vrijdag 7 april
6e Oecumenische Vastenviering 15.00 
uur
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Wij, Christenen !?

In dagblad de Trouw las ik, dat Trump zei, dat hij liever niet bij zichzelf naar binnen kijkt, “omdat ik misschien niet leuk vind, wat ik 
dan zie !”
Het zijn verwarrende tijden, zeker in verkiezingstijd. Wij Amerika… wij Nederland…wij, het Nederlandse volk….wij 50 plussers…wij 
Christenen…..en dan volgt er vaak iets, waarbij ik denk:  Daar wil ik niet bij horen! En heel vaak wordt het bedoeld als een ‘muur’ 
tegen andere mensen, groepen, godsdiensten als een bedreiging van dit ‘ons’.
En dan blijft de vraag over: Maar wie zijn wij, wie ben ik dan wel ?
Als Christenen vieren wij de Veertigdagentijd. Een tijd, om zoals Jezus in de woestijn onze buitenkant, de muur om ons heen, af te 
leggen. Een tijd, om naar binnen te zien. Om naast onze mooie kanten ook onze beperkingen, angsten, kwetsbaarheid en verleidin-
gen onder ogen te durven zien. Soms inderdaad niet leuk om te doen, maar wie zijn eigen binnenwereld niet kent, kan ook de buiten-
wereld niet kennen. Daar wordt de ander al snel tot vijand of bedreiging.
Als we bij onszelf naar binnen durven zien, dan kan daar ruimte groeien voor de ander, als medemens, een naaste.
Dan kan daar ruimte groeien voor de God, die om je geeft, helemaal zoals je bent als uitnodiging om zo ook naar de ander te zien, 
een mens zoals jij.
Niet WIJ……tegenover ZIJ……maar wie ben JIJ ?  

Pastor Henk Ogink
Midvastenwandeling 2017    

Samen op weg naar Pasen    
Voor wie:  alle belangstellenden 
uit Beckum, Bentelo, Isidorushoeve, Hengevelde, 
Delden, Goor, Borne en Hertme.
Wanneer: Zondagmiddag  26 maart 2017
Waar: de Voorhof, Kerkstraat 6  Delden (naast de Protestantse Kerk) 
Hoe laat: Ontvangst vanaf 14.00 uur en 14.30 uur vertrek 

Evenals vorig jaar  nodigen we u uit voor een midvastenwandeling. 
Dit keer zal die gehouden worden in de mooie omgeving van Delden. 
De lengte bedraagt zo’n 5 kilometer. 
De middag zal weer in het teken staan van ontmoeting en verdieping.  
Vanaf 14.00 uur wordt u verwacht in de Voorhof

Om 14.30 uur start de wandeling. (wandelschoenen zijn aanbevolen) 
De middag wordt afgesloten met een solidariteitsmaaltijd. 
Tegen 16.45 uur gaan we weer huiswaarts.  
Doet u mee? Wij zien uit naar uw komst! 
                                              
Mede namens:                                                       
De werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede
van de Heilige Geest parochie en de H.H. Jacobus en Johannes.
i.s.m. de Protestantse Gemeente Delden

Ria Doornbusch, pastoraal werker.

DANKBETUIGING   
Als een warme deken om ons heen hebben wij uw medeleven ervaren met het onverwachte overlijden van onze dierbare 

Gerben.
Voor al uw bezoek, telefoontjes, kaarten en bloemen willen wij u hartelijk dank zeggen. 

Evert en Greta Wiessenberg-Jongman
Delden, maart 2017

Sam’s kledinginzameling    
Op zaterdag 1 april kan er weer kleding ingebracht worden op de parkeerplaats bij het 
station.
Tijdstip 10.00- 12.00 uur.
 
Sam’s  Kledinginzameling
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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

Mw.R. Doornbusch Pastoraal werker  Profiel 
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
Alie Haeke - 16 jan. - 98 jaar-Hengelo - w.v. B. Oude Sogtoen
Hennie Spoolder – 31 jan. -66 jaar – Langestraat 70-21 -  e.v. T. Scheurink
Truus Overbeek – 31 jan. – 93 jaar – Molenweg 1 – w.v. H. Bebseler

Kind laten dopen?
Doopzondag 21 mei 2017
Voorbereidingsavonden: Donderdag 6 april in Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.
Donderdag 20 april 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.

De vaandels                                                                                                                              
Vaandels van diverse Rooms Katholieke bonden, die voorheen in het 
parochiehuis hingen,  hebben nu een plaats gevonden in  onze H. Blasiuskerk.  Zij 
zijn voortgebracht  door mensen uit Ambt en Stad Delden,  in tijden waarin velen het 
niet breed hadden. Tekens van geloof en identiteit. Een generatie die, zoals elke ge-
neratie, hun manier van leven, geloof en idealen  heeft doorgegeven aan de generatie 
die na hen kwam. Mensen uit de wereld van mijn jeugd. Mijn eerste welpenkamp in 
Rossum; op banken, aan lange tafels, stapels boterhammen en  hete thee uit email-
len mokken waaraan je je lippen bijna verbrandde.  Merkwaardig dat zulke dingen je 
voorgoed bijblijven. Zoiets moet een doel hebben.  Is het, dat de vormende jaren in 
je jeugd als een soort leidraad dienen in je verdere leven? Persoonlijk kan ik me de 
meeste voorvallen uit mijn jeugd nog levendig voor de geest halen. Ook de meeste 
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dingen die je leerde, thuis, op school, op straat of in het veld, 
vergeet je je hele leven niet. Dat wordt anders als je eenmaal 
volwassen bent. Je bevattingsvermogen wordt misschien 
groter, maar de indrukken worden te talrijk en zijn niet meer 
zo diep als voorheen en daarom worden ze vlug vergeten.                                                                                                      
Wat hebben we plezier gehad bij de Kardinaal Van Rossum-
groep, de RKVV Rood Zwart en het  Kerstboomfeest. Wat een 
idealisme, menselijkheid en saamhorigheid heb ik mogen erva-
ren.

Wanneer ik door de kerk loop en de vaandels zie, denk ik vaak 
terug, voel diep respect en ben  ik dankbaar.

Jan Horck

Van de locatieraad en pastoraatgroep
Extra collecte Kerstmis                                                                                                                    
In de vieringen tijdens de Kerstdagen van 2016 is er een extra 
collecte gehouden ten behoeve van het onderhoud van onze 
kerk. De collecte heeft 1624 Euro opgebracht. Hiervoor hartelijk 
bedankt. Het geld gaat gebruikt worden voor het grote onder-
houd aan de dakgoten komend voorjaar.

Beste mensen,  
We gaan meestal zondags naar onze H. Blasiuskerk. We komen 
in het kerkgebouw vooral  bijeen, samen. We vormen er een ge-
loofsgemeenschap om Jezus te gedenken; Jezus’ leven, lijden, 
dood en verrijzenis.
In de eucharistie herdenken we dankbaar het Laatste Avondmaal 
van Jezus met zijn apostelen.
In het teken van een maaltijd, die avond vóór zijn lijden en dood, 
heeft Jezus zijn levenswijze kernachtig uitgedrukt en samenge-
vat. Jezus brak toen het brood en deelde het uit aan zijn leerlin-
gen en Hij nam de beker met wijn en liet die rondgaan. Daarmee 
bedoelde Hij: zo ben Ik voor jullie geweest en wens Ik voor jullie 
te blijven over mijn dood heen: gebroken en gegeven brood om 
voluit te leven en geschonken wijn om diepe vreugde te beleven 
aan het bestaan van elke dag. Als jullie nu en later een derge-
lijke maaltijd vieren, groeit er een nieuwe, hechte verbondenheid 
tussen jullie en Mijzelf, tussen jullie en God, tussen jullie en je 
medemensen.  
In die geest vierden we zondag  5 februari de eucharistie.
De prachtige muziek tijdens deze  dienst werd door de 
Deldense muziekvereniging Amicitia in samenwerking  met 
ons eigen Blasiuskoor (dames- en herenkoor) verzorgd. 
Hiervoor onze hartelijke dank.
Op vrijdag 3 februari vierden we het feest van de H. Blasius 
(onze patroonheilige). Na afloop van deze viering, en na de vie-
ring op 5 februari, konden mensen de Blasiuszegen ontvangen.
Aswoensdag 
Misschien krijg je in de kerk een beetje as op 

het voorhoofd gestreken. Het mag je eraan herinneren
dat je een mens van de aarde bent, die er ook naar terugkeert,
maar dat in ieder van ons de adem van Gods geest
werkzaam is.
‘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. De avond wordt in het paro-
chiehuis gehouden (19.00uur; ‘inloop’, koffie of thee: 19.30 uur 
aanvang). Houdt de datum vast vrij in uw agenda.

Jan Horck. 
DIACONIE   
VASTENAKTIEPROJECT 2017                                                                                    
Eilanden van Hoop in San Salvador                                                                           
De Vastenaktie loopt van 1 maart tot en met 17 april.
Campagne 2017: “Eilanden van Hoop in San Salvador” is vasten 
delen met mensen die het minder hebben Eilanden van Hoop 
in San Salvador Dit gaat over opbouw in Apopa en Mejicanos. 
In Apopa staat een jeugdcentrum onder leiding van de zusters 
Angel de la Guarda. Dagelijks zien zij hoe bendes het leven in de 
wijk beheersen en hoe volwassenen en kinderen te lijden heb-
ben. Kinderen en jongeren hebben hier geen veilige plaats om te 
spelen en te leren vanwege de constante dreiging van geweld. 
Daarom is het jeugdcentrum zo belangrijk. Hier zijn kinderen 
en jongeren veilig en wij geven ze handvatten om zich zelf te 
ontwikkelen, zodat zij later een positieve verandering in onze 
samenleving kunnen bewerkstelligen. Ook in Mejicanos hebben 
de mensen zwaar te lijden onder de geweldscultuur van de ben-
des. Hier werken de paters Passionisten. Zij hebben een sociaal 
centrum waar jongeren en volwassenen diverse opleidingen en 
workshops kunnen volgen.Het doel: een eigen bedrijfje opstar-
ten, zodat mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien 
en de verleidingen van de bendes beter kunnen weerstaan. In 
Mejicanos is nog geen jeugdcentrum zoals in Apopa. De wens 
daarvoor is wel aanwezig. Met uw steun en uw bijdrage kun-
nen wij dit project in San Salvador ondersteunen. De leerlingen 
van de R.K. basisschool Twickelo zullen ook dit jaar weer aan 
de actie meewerken. Het ‘Vastenaktie zakje’ wat u heeft ont-
vangen, kunt u tot en met Pasen inleveren in de bussen achter 
in de kerk, in de brievenbus van de pastorie of bij uw contact-
persoon. U kunt uw bijdrage ook storten op het banknummer:                                                                                              
NL 46 RABO 031.33.63.838 t.n.v. Vastenaktie M.O.V.-groep. 

Hartelijk dank. 
M.O.V. Werkgroep Vastenaktie                                                                        

Geloofsgemeenschap H. Blasius                                                                                                         
Parochie H. Geest

Rondleiding op het R.K. kerkhof.  
Belangstellenden kunnen binnenkort een rondleiding krijgen 
op het Rooms Katholieke kerkhof in Delden. Er wordt o.a. een 
stukje geschiedenis besproken, er zullen enkele graven bekeken 
worden, er wordt stilgestaan bij de ongewijde aarde en andere 
opmerkelijke dingen. Nabestaanden van overledenen hebben 
(waar mogelijk) toestemming gegeven  om bij een graf stil te 
staan om er iets over te vertellen. De rondleiding is voor groepen 
van minimaal 7 personen tot maximaal 20 personen.
Iedereen kan zich opgeven voor een bepaalde datum.
Groepen kunnen zich, in overleg, opgeven voor een bepaalde 
dag. Er zijn geen kosten aan verbonden.
De eerste rondleiding is op  donderdag 20 april om 19.00 uur. 
Verder zijn er rondleidingen op: donderdag 18 mei om 19.00 uur.
           donderdag 29 juni om 19.00 uur.
           donderdag 20 juli om 19.00 uur.
Bij voldoende belangstelling volgen nog enkele rondleidingen en 
zullen op dezelfde manier bekend worden gemaakt.
Opgave bij: Rudi Dijkmans  E-mail:   rudi-ans@hetnet.nl                   
Telefoon: 074-3764801
Rinus de Kamper E-mail:  jmdekamper48@kpnmail.nl     
Telefoon: 074-3762729
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IN MEMORIAM
Ietje Wikje van Beem – Meijer  
Op 6 januari 2017 overleed Iet van Beem-Meijer in de leeftijd van 85 jaar (Sanderij 
16, Delden). Zij werd geboren in Ried, in het noorden van Friesland, in een warm 
gezin. Iets van de gezelligheid en warmte daarvan heeft ze later ook in haar eigen 
gezin weten over te brengen. Iet was een positief in- gestelde vrouw, actief, altijd 
bereid om in te springen als er ergens hulp nodig was, vooral als het om kinderen 
ging. Aan allerlei verenigingen en activiteiten heeft ze haar steentje bijgedragen. 
Ze was hartelijk en spontaan, maar ook met een sterke wil en overtuiging. Ietje en 
Henk kregen drie zoons. De jongste, Martin, overleed plotseling in 1999. Dat was 
een dramatische gebeurtenis die een stempel drukte op het gezin. Met veel steun 
van elkaar en anderen lukte het om de draad van het leven weer op te pakken 
en verder te gaan, al was het ook met pijn en verdriet. Iet heeft in haar leven veel 
met haar gezondheid getobd, maar klaagde nooit. De laatste paar jaren werd haar 
gezondheid steeds slechter. Gelukkig wist zij zich omringd door de goede zorgen 
en de liefde van haar man en gezin. In hun midden valt een grote lege plek. Op 
13 januari jl. namen we afscheid van Iet in de Oude Blasius. We lazen woorden 
van Paulus uit Kolossenzen 3 over leven in vertrouwen op de Heer. Dat is alsof 
je nieuwe kleding aantrekt, een mantel van goedheid, zachtmoedigheid, geduld, 
vergeving, en vooral: liefde.

ds A.T. de Vries

Mina Lammerdina Brinkers - Straalman                                                                                  
(26 maart 1935 – 7 februari 2017) Op zaterdag 11 februari hebben we Mina Brin-
kers  begraven vanuit de Oude Blasius. Het was een dienst waar haar kinderen 
en kleinkinderen een belangrijke bijdrage aan geleverd hebben, zodat we de vele 
mooie herinneringen aan Mini konden vastleggen. Mina, Minie, Miene Straalman 
is in Stokkum bij Markelo geboren. Ze groeide op in een boerengezin, waar haar 
ernstig gehandicapte oom Jan intensieve verzorging nodig had. Ze heeft een 
fijne jeugd gehad, ondanks het feit dat haar jongste broertje op de leeftijd van 
anderhalf door een noodlottig ongeval om het leven kwam. Dat is een levenslang 
litteken gebleven en de luiers en de klompjes van kleine Johan heeft ze altijd be-
waard en liggen nu bij haar in de kist. Een paar jaar na haar huwelijk met haar man 
Johan kwam ze in het huis bij de houtzagerij van Twickel te wonen, omdat Johan 
bouwkundig opzichter bij Twickel was geworden. Ze heeft er 57 jaar gewoond. 
Mina heeft in de loop van haar leven veel vrijwilligerswerk gedaan: in Zeeland na 
de watersnoodramp, in de kerk, in de Wendezoele en nog veel meer. De laatste 
jaren was ze niet meer zo kerks, maar niet minder gelovig. In de Bergrede staat 
dat we als christen geroepen zijn een levenshouding aan te nemen van ‘meer dan 
het gewone’. Mina heeft dat waargemaakt. In januari hoorde ze dat ze ongenees-
lijke ziek was. Op zondag 5 februari, een maand later, hebben de kinderen in alle 
rust afscheid van haar genomen en op 7 februari is ze in haar zo vertrouwde huis 
overleden. ‘Moeder was nog niet klaar met het leven,’ zei dochter Hennie, ‘Het 
leven was klaar met haar.’

Ds Kees Bergström

Hans Schultheiss    
Woensdag 8 februari 2017 kwam er een einde aan de levensweg van Hans Schult-
heiss (Zwaluwstraat 48, Delden). Hij was 92 jaar. Hans werd geboren in Haarlem 
en kwam, na zijn huwelijk met Ank Marks, via Amsterdam en Bussum, in Delden 
terecht. Hij was als ingenieur werkzaam bij Werkspoor in Amsterdam en daarna als 
wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Universiteit Twente. Lesgeven, vertel-
len over zijn vak, dat lag hem goed. Hans had een brede belangstelling en was 
betrokken bij vele activiteiten op maatschappelijk en kerkelijk vlak. Hij was een ge-
interesseerd kerkganger, voorzitter van de Raad van Kerken in Delden, bezoeker 
van concerten, filmavonden, deelnemer aan een literatuurkring, gespreksgroepen 
rond de bijbel, betrokken bij Amnesty International, en meer. Zijn aanwezigheid 
bleef meestal niet onopgemerkt, door zijn gestalte, door zijn stem, de vragen die 
hij stelde, de grapjes die hij maakte, maar ook zijn belangstelling. Na het overlij-
den van Ank in 2003 heeft hij een moeilijke tijd gehad. Toch wist hij weer verder te 
gaan. Hij ontmoette een nieuwe partner, Toby Boverhoff, en had goede jaren met 
haar. Toen zij ziek werd en in het verpleeghuis moest worden opgenomen, heeft 
Hans haar met veel zorg omringd. Nu hij is gestorven laat Hans een grote lege 
plaats achter, voor zijn zoon Jan en zijn gezin, in de gemeenschap van Delden. 
In de dankdienst voor zijn leven lazen we 1 Korinthe 13, over de liefde die ons 
denken en doen moet doortrekken, de trouwtekst van Hans en Ank in 1955. In het 
crematorium las Jan één van de vele teksten die Hans vaak uit het hoofd citeerde 
‘Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen 
mag’ (Dietrich Bonhoeffer, 1945).

ds A.T. de Vries 

Beste gemeenteleden,    
Wanneer ben je gelukkig? In de dienst van 29 januari stonden de ‘zaligsprekingen’ 
op het rooster. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) vertaalt zalig met gelukkig. De 
aanwezige kinderen gingen op die zondag door de kerk met een klavertje vier, op 
zoek naar wat geluk. Ze vonden in uw midden: tevreden zijn; samen schaatsen; 
gelukkig dat alles heel goed gaat; gezondheid (dit werd meerdere keren ge-
noemd); nog samen zijn; samen zijn met anderen en elkaar begrijpen; blijdschap 

Koster: Mevr. G. Tuitert-Burggraaff
 Kerkplein 2
 7491 BM Delden
 Tel: 3767077
 Email:
 tuitert31@hotmail.com

Kerkelijk Bureau:
Kerkstraat 6 (De Voorhof)
Tel. 3762369
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     NL18RABO0313322147
Vrijwillige bijdrage:
     NL35FVLB0699769221
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en geen tegenslag; de geboorte van een kleindochter; tevre-
den zijn; genieten van kleine dingen; als kinderen lief spelen 
met elkaar; dat we mensen hebben die om ons geven! 
Wat een geluk: dit is allemaal te vinden in uw gemeente. En 
als we dat vertalen naar het beleid denk ik dat u zich ook 
gelukkig mag prijzen (je zou ook kunnen zeggen dat we de 
Heer prijzen!) met de ontwikkelingen in de gemeente. Geluk-
kig zijn we met het feit dat er toestemming is gekomen van 
het bovenplaatselijke orgaan van onze kerk (RCBB: Regio-
naal College voor de behandeling van Beheerszaken) om de 
predikantsplaats voor 100% te bezetten. Gelukkig zijn we met 
de actie Kerkbalans (plus) die tot nu toe een hoopvol resultaat 
laat zien. Gelukkig zijn we met de profielschets die zo goed 
als klaar is. Gelukkig zijn we met de namen die zijn ingediend 
als mogelijk lid voor de beroepingscommissie. En gelukkig 
zijn we met degenen die al hebben toegezegd zitting te willen 
nemen in die commissie! Allemaal mooie ontwikkelingen die 
laten zien dat u graag verder wilt met de gemeente. Kortom: 
het wordt weer tijd om u op een gemeentebijeenkomst verder 
bij te praten en te ‘horen’ over de ontwikkelingen. Zie hiervoor 
de informatie verderop in dit stuk. 
Profielschets                                                                                                                       
De profielschetscommissie heeft hard gewerkt om een profiel 
van een predikant op te stellen dat tegemoet komt aan de 
verwachtingen die er in de gemeente leven, maar dat tevens 
realistisch is. Want ondanks het feit dat we heel blij zijn met 
de toestemming om voor 100% te beroepen, betekent dit nog 
steeds dat de gemeente in het afgelopen decennium terug-
gegaan is van 2 fte naar 1,5 fte naar 1fte. Dit heeft onmis-
kenbaar gevolgen voor de taken die een predikant op zich 
kan nemen. Het is de kerkenraad die hierin sturend is: welke 
taken hebben prioriteit en welke taken kunnen misschien ook 
door anderen worden gedaan? Hierdoor kwam de profiel-
schetscommissie tot een ingrijpend voorstel, nl om de predi-
kantsplaats niet door één, maar door twee personen te laten 
vervullen. Een belangrijk argument daarvoor is de breedte 
van de gemeente. Uit de diverse gemeentebijeenkomsten 
is namelijk een uitwaaierend scala van verwachtingen naar 
voren gekomen. De profielschetscommissie is van mening 
dat die verwachtingen dusdanig uiteen lopen, dat daar ook 
twee verschillende soorten persoonlijkheden bij passen, nl 
één persoon met nadruk op het pastoraat en één persoon 
met nadruk op het vormingswerk, het implementeren van het 
beleidsplan en zondagse diensten. De kerkenraad denkt nu 
aan een predikant  voor onbepaalde tijd, aangevuld met een 
kerkelijk werker voor vier jaar, die gedeeltelijk uit het vermo-
gen bekostigd wordt. Dat betekent dan dat er niet een 100%, 
maar een 120% formatieruimte gecreëerd is. Omdat dit een 
heel nieuwe manier van denken is, wil de kerkenraad hier 
graag uw mening over horen op de gemeentebijeenkomst.
Gemeentebijeenkomst                                                                                                       
De kerkenraad nodigt u uit om op een gemeentebijeenkomst 
verder te praten over bovengenoemde ontwikkelingen. Ze wil 
dit doen na een kerkdienst en wel op zondagmorgen 19 maart 
in de kerk. Na een korte dienst zullen de volgende onderwer-
pen aan u gepresenteerd worden: 
• Profielschets
• Formatieverdeling predikant en pastoraal werker
• Leden van de beroepingscommissie aan u voorstellen
Van harte welkom! 

Spreekuur                                                                                                                        
In het nieuwe jaar is er geen gebruik meer gemaakt van het 
spreekuur. Het lijkt dat hiermee het spreekuur zijn functie 
vervuld heeft. Dit betekent dat ik niet meer standaard aan het 
begin van de maandagavond aanwezig ben in de Voorhof. 
Het spreekuur is dus afgeschaft. Dat het spreekuur er niet 
meer is betekent natuurlijk niet dat ik niet te spreken ben voor 
u als gemeenteleden! Die mogelijkheid blijft uiteraard bestaan. 
Mocht u mij willen spreken, neem dan even telefonisch of per 
e-mail contact met mij op, dan maken we een afspraak.
Met vriendelijke groet,                                                                                                                                     
Ds Elly v.d. Meulen
Peelstraat 29A
7887 TL ERICA
Tel. 0591-514421 of 06-24845028
E-mail: elizabethvandermeulen@kpnmail.nl   

VAN DE KERKENRAAD...                                                                                           
Actie Kerkbalans 2017                                                                                                                     
In de afgelopen weken is Actie Kerkbalans gehouden. Er is 
weer veel werk verricht door alle contactpersonen die op 
pad zijn geweest om bij u de enveloppen af te geven en weer 
op te halen. Namens de kerkenraad allemaal heel hartelijk 
bedankt voor uw inzet! Vrijdagavond  10 februari was de inle-
veravond van Actie Kerkbalans. Een gezellige bijeenkomst.

Inmiddels is zo’n 80 % van de toezeggingen binnen en ge-
teld. De voorlopige opbrengst is € 122.500,-. 
Dat is al een mooi resultaat en daarmee liggen we een stuk 
voor op vorig jaar. Dit is ook  bemoedigend voor de laatste 
toezeggingen die we nog binnen moeten krijgen. Duidelijk is 
dat de zogenaamde plus-actie om de dalende beweging te 
keren, is aangeslagen. Dit was nodig om toestemming te krij-
gen van het RCBB, de commissie van de landelijke kerk die 
toestemming moet geven voor de omvang van de predikants 
plaats.
Wij vertrouwen erop dat de toezeggingen die nog binnen 
zullen komen deze positieve lijn vast houden. De toestem-
ming om een predikant te beroepen is inmiddels binnen. Dan 
kunnen we nu de beroepingscommissie benoemen en aan de 
slag gaan. De profielschets is inmiddels nagenoeg klaar.

Afscheid Cantorij 
Met weemoed is er op 29 januari in de vesperdienst afscheid 
genomen van de cantorij en haar dirigent. Dertig jaar heeft 
de cantorij een waardevolle bijdrage geleverd aan de kerk-
diensten. Dertig jaar is de lofzang gaande gehouden. In mijn 
afscheidstoespraak zei ik: “Zingen komt dichterbij dan allerlei 
mooie woorden. Je zingt soms dingen, die je niet kan zeggen. 
Je zingt boven jezelf uit en je verwondert je over wat allemaal 
zingend gelooft. Je begrijpt het niet. Maar … als een vogel 
zou begrijpen wat hij zingt, waarom hij zingt en wat het in 
hem is dat hij zingt dan zou hij niet meer zingen. Ik wenste de 
cantorijleden toe dat ze blijven zingen al was het maar in de 
auto, onder de douche of in de kerk.
Ds Kees Bergström

De hamer is terug …
De voorzittershamer van de kerkenraad was zoek. U wilt niet 
weten hoeveel ellende dat gaf! Toevallig vond onze gewaar-
deerde kosteres hem terug. Druipend van vet en stof lag hij 
op de afzuigkap. Tegelijk met de presentatie van ons nieuwe 
beleidsplan Verbinden in verscheidenheid mocht ik als net 
aangetreden voorzitter de hamer aan u tonen. ‘Dat is de 
echte hamer niet!’’, riep Dick Schuuring, die alles van onze 
kerk weet. Hij bood aan de hamer schoon te maken en op te 
knappen. Kennelijk was 
hij niet tevreden met het 
resultaat en besloot hij 
een nieuwe te maken. 
Bij Bernard Bloemena 
wist hij een mooi stuk 
hardhout te bietsen en 
maakte hij een prachtig 
nieuw exemplaar: de 
donkere hamer op de 
foto. Nu hebben we tot 
onze geruststelling weer 
een prachtige hamer: Er 
kan nu niets meer mis gaan!! Kerkbalans is een succes, we 
mogen een nieuwe dominee beroepen en er komen steeds 
meer mensen bij die wel iets willen doen voor de kerk.
Dick en Bernard, bedankt!
Ds Kees Bergström, voorzitter

Geschiedenis Blasiuscantorij : 1987 tot februari 2017    
In 1987 is de cantorij van de Oude Blasius opgericht. Willem 
Mesdag die net aangesteld was als organist van deze kerk, 
nam het initiatief tot oprichting. Bij hem en anderen bestond 
de behoefte aan een koorgroep, die geheel ten dienste stond 
van de kerkmuziek in de Oude Blasius.
Hierbij stond de ondersteuning van de gemeentezang voorop. 
Het werk dat hieraan verbonden was heeft hij steeds pro-deo 
gedaan. Op extra studiedagen, die in Weerselo plaatsvonden, 
werd veel aandacht aan o.a. stemvorming geschonken. Deze 
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dag werd altijd met een gezellig samenzijn afgesloten.
Heel bijzonder waren de z.g. “ Bachdagen”. Dit waren zonda-
gen die  geheel in het teken stonden van een Bach Cantate 
met  aansluitend in de namiddag een Kaarslichtconcert. Op 
zondag 29 september 1996 werd  Cantate 96 van J.S.Bach: 
”Herr Christ, der einig’ Gottes Sohn” uitgevoerd. Tijdens het 
kaarslichtconcert  in de namiddag werd muziek van Zelenka 
en Telemann ten gehore gebracht. Willem Mesdag  bege-
leidde de cantorij, orkest en solisten en sloot hierbij in zekere 
zin zijn muzikale loopbaan in de Oude Blasius af. 
Op zondag 2 februari 1997 nam hij officieel afscheid als 
cantor-organist.
Tot opvolger van Willem Mesdag werd de heer Gerrit 
Hoekstra uit Nijverdal benoemd. Deze kreeg van de Kerk-
voogdij slechts een benoeming als organist, omdat zij geen 
geld beschikbaar kon stellen voor een volledige functie als 
cantor-organist.
De cantorijleden besloten, na langdurig overleg, om contri-
butie te betalen. De Kerkvoogdij was  bereid een bijdrage te 
geven om de kosten wat te verlagen. 
Een verslag van 2 december 1996 laat duidelijk zien hoe het 
één en ander tot stand is gekomen.
De cantorij heeft in haar 30-jarig bestaan heel veel kerkmu-
ziek gezongen. 
Ze zong liederen, acclamaties, motetten en gebeden. De 
volgende opsomming laat zien hoeveel liederen er minstens 
in verschillende talen werden gezongen:  Nederlands - 660, 
Engels - 35, Duits – 80, Franstalig - 10 en in het Latijn 45. Dit 
alles werd éénstemmig of vierstemmig ten gehore gebracht, 
soms met extra begeleiding door instrumentalisten en solis-
ten.  Gezongen werd op Bachdagen, kerkelijke hoogtijdagen, 
trouwerijen en begrafenissen en in kerkdiensten het hele jaar 
door.
Op zondag 18 november 2007 bestond de cantorij 20 jaar. 
In een feestelijke dienst werd dit gevierd met extra aandacht 

voor de gemeentezang en orgelmuziek. De cantate “Das 
Himmelreich ist gleich einem Könige” van de Noord-Duitse 
componist George Böhm 1661-1733 werd met medewerking 
van solisten en instrumentalisten, ten gehore gebracht.
Zo zetten de cantorijleden zich 30 jaar in voor de kerkmuziek 
in de Oude Blasius. In deze tijd zongen ruim 50 leden vol 
enthousiasme mee. Ze  kwamen niet alleen uit Delden maar 
ook uit omliggende plaatsen zoals: o.a. Enschede, Hengelo, 
Rijssen en Goor. Door elkaar elke week te ontmoeten en het 
samen delen van vreugde en verdriet, ontstond een hechte 
groep waarin het fijn was om te zingen.
Het was gemeentewerk dat we nu moeten missen. Onze 
cantor, Gerrit Hoeksta, heeft een functie als cantororganist 
elders gekregen en een nieuwe cantor is niet benoemd. De 
Blasiuscantorij zong op zondag 29 januari 2017 voor het 
laatst tijdens de Vesperdienst in De Oude Blasius.

Enneke Weenk, secr. Blasiuscantorij.

Vespervieringen.   
Na de vesperviering met de cantorij eind januari heeft de 
vespergroep zich beraden over hoe nu verder te gaan. 
Lange jaren hebben predikanten, organisten en groepjes 
kerkleden zich ingezet om elke laatste zondagavond in 
de maand een vesper in het koor van de Oude Blasius te 
verzorgen. Elke viering bestaat uit een inleiding, een psalm-
gebed, een schriftlezing, liederen, gebeden en een moment 
van stilte. Duidelijk is dat in de huidige omstandigheden het 
helaas niet vanzelfsprekend is dit voort te zetten.
In overleg met de kerkenraad is besloten de vespervieringen 
voorlopig stop te zetten en een ‘slapend bestaan’ te gaan 
houden. Dit in ieder geval tot het einde van het jaar als er 
meer bekend is over een nieuwe predikant en organist.
Wel werkt de groep nog mee aan de vieringen van Witte Don-
derdag en Goede Vrijdag.

Namens de vespergroep,
Martha Mulder

 
40-dagen-tijd project 2017: Stichting Kruispunt 
Als diaconie hebben we besloten om tijdens de 40-dagen-
tijd een project te steunen dat in Nederland en het liefst in 
de regio is. In tegenstelling tot het avondmaalproject dat een 
project elders in de wereld zal zijn. Hieronder treft u meer 
informatie over het project van dit jaar: de opbrengst van 
de collecte tijdens de 40-dagen-tijd is dit jaar voor Stichting 
Kruispunt in Arnhem.
“Stichting Kruispunt is een inloophuis voor dak- en thuis-
lozen. Ikzelf werk hier nu alweer zeven jaar, waarvan de 
laatste drie jaar als pastor. Samen met mijn collega Anton 
Metske, zes gastvrouwen/heren en ongeveer twintig vrijwil-
ligers ontvangen wij dagelijks, behalve op zondag, zo’n vijftig 
tot zestig verschillende mensen. Zij komen binnen voor een 
kopje koffie, een praatje of spelletje. ’s Morgens is er ontbijt 
en lunch, klaargemaakt door de vrijwilligers en iedere avond 
wordt er een warme maaltijd voor de bezoekers gekookt 
door verschillende groepen uit de samenleving, zoals kerken, 
jongeren, serviceclubs en maatschappelijke organisaties. Op 
zaterdagmiddag wordt er een kleine viering gehouden. We 
zingen, bidden en lezen uit het evangelie. Er is altijd gelegen-
heid een kaars aan te steken voor iets of iemand waar je je 
zorgen over maakt. We ontmoeten daar God en elkaar en 
vormen zo een bijzondere gemeenschap. 
Daarmee is niet alles gezegd natuurlijk. De bezoekers van 
Kruispunt brengen vaak een grote problematiek met zich 
mee. Bijna allemaal leven ze onder de zogenaamde armoede 
grens. Een deel van hen, ongeveer 10 procent, is echt dak-
loos. Zonder onderdak, je leven op straat doorbrengen, is 
zwaar. De modus staat op overleven en veel van hen lijden 
aan een verslaving aan drugs of alcohol. Elke avond moet je 
maar weer aan een slaapplek zien te komen. Wij helpen de 
mensen daar mee. De overige bezoekers hebben wel een 
dak boven het hoofd, maar bezitten weinig tot geen sociaal 

netwerk. We zien onder deze mensen soms grote eenzaam-
heid. De gezamenlijke maaltijd op Kruispunt is voor hen een 
belangrijk anker in de dag.
Door de veranderende samenleving, en de daarbij horende 
bezuinigingen, wonen mensen met psychische aandoenin-
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gen vaker zelfstandig en hebben alleen ambulante begelei-
ding. Dat wil zeggen dat hooguit één keer per week iemand 
bij je langs komt om te kijken hoe het gaat. Mede hierdoor 
zien wij als pastores meer psychisch verwarde mensen op 
straat en in de inloop. Wij proberen hen in contact te bren-
gen met de juiste hulp en zijn daarnaast een luisterend oor. 
Het belangrijkste dat wij op Kruispunt te bieden hebben is 
tijd en onverdeelde aandacht. De mensen die bij ons binnen 
lopen worden gezien als mens en niet als probleemgeval. 
We proberen elke keer weer open te staan voor “het gans 
andere” zoals de filosoof Levinas dat benoemt. De pastores 
zijn present, aanwezig, de ander staat centraal. Hulp wordt 
niet opgedrongen, er moet niets bij ons. Zoals een van de 
bezoekers het eens verwoordde: Kruispunt is er voor de ziel. 
Toch werken wij nauw samen met de officiële hulpverlenings-
instanties. Heeft iemand vragen of wil iemand vooruit in zijn 
of haar leven dan zijn de lijnen op Kruispunt kort. Elke week 
houden de GGD en het wijkteam bij ons spreekuur. Kruispunt 
is daarmee een belangrijke vindplaats voor de hulpverlening. 
Mensen die men uit het oog is verloren, komen meestal 
nog wel bij het inloophuis. Wij, de pastores, zijn elke inloop 
aanwezig en luisteren naar de verhalen van de mensen. 
Daarbuiten bezoeken we de mensen thuis en zo nodig in de 
gevangenis of het ziekenhuis. 
Tot zover een korte kennismaking met Stichting Kruispunt. 
Op de zondagen in de veertigdagentijd hoop ik u meer te ver-
tellen en de bezoekers van de inloop, en ons werk met hen, 
dichterbij u te brengen.
Connie Vliek, pastor Stichting Kruispunt”
Wij bevelen dit project van harte bij u aan.

Namens de diaconie,
Charlotte Oude Luttighuis

secretaris

Avondmaal project 2017  
De afgelopen jaren heeft de diaconie er voor gekozen om 
de opbrengsten van de collectes tijdens een avondmaalvie-
ring voor één doel te bestemmen. Afgelopen jaar was dit de 
Stichting Bagiran Village Gambia. Met elkaar hebben we een 
bedrag van bijna € 1460,00 opgehaald.

Ook dit jaar hebben we een 
doel voor de collectes: Vrien-
den van Amani Centre Tanzania, stichting VACT. De stichting 

heeft ten doel het ondersteu-
nen van het Amani Centre met 
financiën en het verbreiden van 
kennis gericht op de verbetering 
van de sociale levensomstan-
digheden en rechten van ver-
standelijk of geestelijk gehan-
dicapten in de Morogoro-regio, 
zowel daar als hier.

25 jaar geleden heeft de moeder van de gehandicapte Erick 
voor de keuze gestaan: het kind weg of haar man weg. Zij 
koos voor het kind en met steun van Nederlandse missiona-
rissen kon zij een studie voor maatschappelijk werk geestelij-
ke gezondheidszorg voltooien. Onder haar boom bij haar hut 
verzamelde zij mentaal beperkte kinderen die ze stimuleerde 
om te bewegen en te praten. Ouders brachten hun verbor-
gen gehouden kinderen bij haar. In de loop van de jaren 
bracht zij veel bezoeken aan afgelegen bergdorpen om de 

ouders te wijzen op de Rechten van de Mens, dus ook van 
gehandicapte kinderen. Zij bouwde een opvanghuis met een 
gemeenschapszaal, een fysiotherapiepraktijk, klaslokalen en 
logeerkamers. Veel studenten vanuit Engeland, Noorwegen 
en Nederland hebben er Tanzanianen geholpen. In 2004 heb-
ben 2 Nederlandse verpleegkundigen er 8 maanden gewerkt 
en de Stichting opgericht.
In 2006 zijn wij er geweest met de reisorganisatie WEDER-
ZIJDS voor ontmoetingsreizen langs positieve ontwikkelings-

projecten. Onze financiële bijdragen zijn besteed aan een 
schoolbus,  fysiotherapiematerialen, rolstoelen, medicijnen, 
kleding, schoenen,  voeding, stallen, varkens, geiten en kip-
pen, mango- en sinaasappelboompjes, laptops, schoolspul-
len en kerstfeesten. In de jaren daarna zijn bestuursleden in 
Morogoro geweest om de  veranderingen te volgen. Op de 
foto een gezin met 6 gehandicapte kinderen.
Ook dit doel beveelt de diaconie van harte bij u aan.

Giften
Via een wijkcontactpersoon  ontvingen wij  € 20
Wij willen de gever van harte bedanken.
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
B. Methorst 

Bezoekgroep Ouderen Protestantse Gemeente.
Woensdagmorgen  22  maart  a.s. om  9.30 uur komen we 
weer bij elkaar in de Voorhof.  Deze morgen is er geen spre-
ker; desondanks hopen we op een goede opkomst.
Namens de bezoekgroep ouderen,

Jo ten Broeke
De Helle 27

tel. (074)3762239

Inleiding 
Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther 95 stellin-
gen op de deur van de kerk van Wittenberg (Duitsland). Van 
oudsher wordt dat als het begin van het Protestantisme 
beschouwd. In de komende nummers van Kerkennieuws treft 
u enige artikelen aan over de betekenis van deze grote kerk-
hervormer. 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

500 jaar Reformatie
Maarten Luther
Maarten (Martin) Luther wordt in 1483 in Eisleben in Duitsland 
geboren. Luther gaat in 1501  rechten studeren in Erfurt en 
treedt als monnik in 1505 in het Augustijnenklooster. In 1506 
tot priester gewijd en studeert vanaf 1507 theologie. In 1512 
wordt hij in de universiteitsstad Wittenberg als doctor in de 
theologie belast met de colleges in de Bijbelse theorie en in 
1514  wordt hij predikant van de stadskerk van Wittenberg.

Luther komt tot nieuw inzicht in de rechtvaardigingsleer van 
Paulus (Rom. 1: 17). Mede door de aflaatprediking van de 
Dominicaan Tetzel drijft hem tot het aanslaan van 95 stellin-
gen aan de slotkerk te Wittenberg (31 oktober 1517). Bedoeld 
als oproep tot een academisch dispuut. Belangrijk is dat hij 
deze 95 stellingen ook aan allerlei bekende en invloedrijke 
toestuurt.
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Hij ontwikkelt een afkeer van bepaalde handelingen van de 
Rooms - katholieke Kerk die o.a.  tot doel hebben om geld 
in te zamelen voor bv. de bouw van de St. Pieterskerk in het 
Vaticaan in Rome. 
De gelovige burgers 
kunnen voor veel 
geld zogenaamde 
‘aflaten’ kopen. Ie-
mand die een aflaat 
koopt, worden zijn 
zonden  vergeven.

Door de grote 
beroering door 
zijn 95 stellingen 
voelt Luther zich 
gedwongen de stel-
lingen met verdere 
publicaties toe te 
lichten. De grote 
beroering ontstaat 
ook doordat – de toen almachtige Rooms - Katholieke Kerk 
in Rome een kerkelijk proces aanspant. In de hierop volgende 
strijd o.m. door een verhoor door kardinaal Cajetanus in 1518 
en een heftig dispuut met Eck in Leipzig (1519) bereikt Luther 
zijn hoogtepunt in het schrijven van drie fundamentele refor-
matorische geschriften (1520): ‘An den Christlichen Adel ‘, de 
Captivitate Babylonica (over de Babylonische ballingschap 
van de kerk)   ‘Von der Freiheit 
eines Christenmenschen’.

In 1521 wordt  Luther geëx-
communiceerd door paus Leo 
X en het eindoordeel wordt 
in een Bul vastgelegd, waarin 
van Luther wordt geëist dat 
hij zijn leer herroept en dat 
hij anders in de Kerkelijke 
Ban gedaan zou worden. Dat 
laatste was in die tijd een zeer 
ernstig oordeel, omdat hij 
dan als Duits burger volledig 
vogelvrij werd. Voor de Rijks-
dag in Worms (16 tot 25 april 
1521) beroept Luther zich 
tegenover de Duitse keizer 
Karel V op zijn door de Heilige 
Schrift gebonden geweten. 
Een keizerlijk edict van 26 mei 
1521 doet Luther daarop in de rijksban.

Op de terugweg voor de schijn ontvoerd ter eigen beveiliging, 
vertoeft Luther als ‘jonker Jorg’ een jaar op de Wartburg. Hier 
vertaalt hij het Nieuwe Testament in het Duits (1522). Deze 
z.g. ‘Septemberbijbel’ vindt in de evangelische gebieden 
grote bijval en wordt daar tot een volksboek. Later zou hij met 
andere geleerden de Bijbelvertaling voltooien van het Oude 
Testament (1534). Deze vertalingen zijn van grote invloed 
geweest op de vorming van de Hoogduitse taal.

Op de Wartburg legt hij tevens de hand aan de herziening van 
de eredienst, terwijl hij ook enige kerkliederen schrijft en zelf 
op muziek zet o.a. ‘Ein feste Burg ist unser Gott ‘ bij psalm 46 
: Een vaste burcht is onze God : lied 898 uit het Liedboek van 
de prot. kerk) en ‘Aus tiefer Not schrei ich zu dir ‘ , ´Uit angst 
en nood stijgt mijn gebed ´ lied 130a uit het Liedboek. Het 
door hem ingevoerde kerklied in de landstaal is op de hele 
protestantse  kerkmuziek van grote invloed geweest. Philip-
pus Melanchthon brengt in het jaar 1521 met zijn werk ‘Loci 
communes’ de eerste formulering van Luthers leer tot stand 
en daarmee het werk van de Reformatie, ook theologisch 
gezien, nauwkeurig vastlegt.

In de jaren 1522 tot 1524 moet vooral de activiteit van Luther 
met betrekking tot preken genoemd worden. Hij reist om te 
preken heel Midden Duitsland door, zoals in de herfst van 
1522 in bv. Erfurt en Weimar. Hij acht het een heel belangrijke 
opgave om mensen het Evangelie te verkondigen en uit te 

leggen. Ook voert Luther met het geschrift ‘Over de orde van 
dienst in de gemeente’ en ‘Formula missae ‘ (vorm van de 
mis) de al eerder voorgenomen hervorming van de kerkdienst 
in.

In 1524 legt Luther zijn monnikspij af en treedt  in 1525 in het 
huwelijk met Catharina van Bora, een gewezen kloosterlinge. 
Het gezin krijgt zes kinderen. Reeds van 1524 – 1526 maakt 
Luther met de beroemde Nederlandse humanist Erasmus van 
Rotterdam de beweging van de Reformatie moeilijk en dit  
leidt deze tot een scheiding met de Humanisten die tot dan 
toe  de gedachten van Luther begroet hadden.

Luthers verhouding tot anders gelovigen, vooral tegenover 
Joden, verslechtert in deze jaren zeer. Heeft hij in 1523 met 
het geschrift ‘Dat Jezus een geboren Jood is’ een verzoenen-
de houding getoond, de ouder worden Reformator veroor-
deelt nu allen, die zich niet laten bekeren.
Zijn docentschap aan de Wittenbergse Universiteit zet hij tot 
aan het einde van zijn leven door, het laatste college eindigt 
met de woorden ‘Ik ben zwak, ik kan niet meer’. De door 
ziekte getekende Luther vertrekt op 17 januari 1546 voor de 
laatste reis van zijn leven naar zijn geboortestad  Eisleben.

Inmiddels heeft zijn reformatorische optreden een groot deel 
van het Duitse volk in beweging gebracht. In Saksen houdt 
de keurvorst Frederik de Wijze hem de hand boven het 
hoofd. De organisatie der kerk, die hij als gemeenschap van 
gelovigen ziet, legt Luther onder de drang van de omstandig-
heden in handen van 
de landvorst. In 1529 
komen zijn ´Grote´ en 
´Kleine´ catechismus 
tot stand, die als 
belijdenis – geschrif-
ten van de Lutherse 
Kerk gelden.
Luther heeft niet 
meer de kracht om 
naar Wittenberg 
terug te keren. Hij 
sterft op 18 februari 
1546 te Eisleben. Op 
het sterfbed bidt  hij: 
‘In Uw handen be-
veel ik mijn geest. U 
hebt mij verlost Heer, 
trouwe God ‘.
Op 22 februari 1548 
wordt Luther in de Slotkapel te  Wittenberg bijgezet.

Herdenking 500 jaar Reformatie Twente
In 2017 herdenken wij 500 jaar Reformatie. Ook in Twente 
wordt daar aandacht aan besteed. Het initiatief is genomen 
door de classis Enschede en de classis Almelo van de Pro-
testantse Kerk in Nederland. Dit betekent dat twee tradities 
gezamenlijk optrekken: de calvinistische en de lutherse 
traditie.
Ter gelegenheid van dit Reformatiejubileum 1517 – 2017 heeft 
de Lutherse Wereldfederatie een thema ingesteld: Liberated 
by God’s grace (Bevrijd door Gods genade) Daarin klinkt het 
Sola Gratia door, de rechtvaardiging door het geloof alleen. 
Maar dan wel zo, dat het meteen ook gaat over recht doen in 
kwesties van armoede, honger, prestatiedruk en de exploita-
tie van mens en milieu. 

LUTHER , de man die de wereld veranderde …...  (1)   
Wereldwijd begon op 31 oktober 2016 de herdenking van 500 
jaar  Reformatie en met name over Maarten (Martin ) Luther. 
Zijn ideeën hebben tot op de dag van vandaag invloed. Hoe 
kan dat? Een uittreksel uit enkele artikelen die o.m. in de 
dagbladen Trouw en Tubantia stonden vermeld.

Een actie van een onbekende monnik in een uithoek van de 
bewoonde wereld. Niet iets om drukte over te maken. Het 
omgekeerde bleek het geval. Vrijwel direct nadat Maarten 
Luther zijn onvrede kenbaar maakte, stond de wereld in 
brand. Vanaf nu wordt het begin gemaakt  met de wereld-
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wijde herdenking van het vijfhonderdste jubileumjaar van de 
Reformatie.
Op 31 oktober 1517 rebelleerde de monnik Maarten (Martin) 
Luther professor aan de universiteit in de Duitse stad Witten-
berg, tegen zijn broodheren, de geestelijkheid van de rooms-
katholieke kerk.
In een pamflet met 95 stellingen wees hij de belangrijkste re-
ligieuze beginselen uit zijn tijd van de hand: de mis, de paus, 
het vagevuur, het doen van goede werken en het kopen van 
aflaten als voorwaarden om in de hemel te komen. On-Bijbels 
en dus onchristelijk, redeneerde Luther. De boodschap van 
Luther zette een kettingreactie aan gebeurtenissen in wer-
king. Zijn protest sloeg aan bij boeren, burgers, hertogen, 
koningen en priesters. De rest van zijn leven zou Karel V – 
alsof hij als katholieke Duitse keizer niet genoeg te stellen 
had met andere problemen – niet meer verlost worden van de 
religieuze opstandelingen, die al snel ‘protestanten ‘ zouden 
gaan heten.

Volgens Herman Selderhuis, theoloog/historicus en reforma-
tiekenner, was het angst, dat Luthers opvattingen zo im-
mens succesvol waren. Het christendom was in Luthers tijd 
een geloof waarin angst en onzekerheid een dominante rol 
speelden. ‘Men werd vanaf de wieg opgevoed met het idee 
dat God alles ziet en zal oordelen na de dood ‘.  Luther stelde 
een vraag: is die angst wel terecht? Als iedereen bang is en 
iemand stelt de vraag en geeft ook nog eens antwoord,  ja, 
dan krijg je wel luisteraars.

Het Europa van vijf eeuwen terug is onherkenbaar anders 
dan nu. Epidemische ziekten, mislukte oogsten, oprukkende 
moslims in het Oosten. Het maakte dat veel mensen de vier 
ruiters van de Apocalyps overal al hoorden galopperen. ‘God 
is in die tijd overal. Iedereen is ermee bezig’, zegt Selderhuis.
Talloze kloosterorden, grote kerken, losbandige pausen, de 
bouw van een nieuwe Sint Pieterskerk in Rome – de kerke-
lijke infrastructuur, slokte enorme geldbedragen op. Er waren 
in die tijd, volgens Selderhuis, steden waar tien procent van 
de bevolking bestond uit geestelijken.
Bij vrijwel alle mensen leefde de angst om na de dood korte 
of langere tijd in het vagevuur te moeten verblijven. Die peri-
ode kon worden verkort, zo leerde de kerk, door bij leven af-
laten te kopen, een kwijtschelding van straf. Of het hielp was 
nog maar de vraag, zo meldde de kerk er zekerheidshalve bij. 
Daarom regelden geestelijken speciale arrangementen. Treu-
rende nabestaanden konden tegen een vergoeding missen 
laten opdragen voor overledenen, zodat in hemelse gewesten 
een heilige over zijn hart kon strijken en een goed woordje 
kon doen voor de ongelukkige in de vlammen. Rondom de 
angst voor de dood en de toorn van God was rond 1500 
een bloeiende economie ontstaan. Monniken, priesters en 
bisschoppen waren de poortwachters van het hiernamaals 
geworden.
En toen kwam Maarten Luther.....  ( wordt vervolgd  in het e.v. 
Kerkennieuws)

Johan Beumer

Herdenking 500 jaar Reformatie Twente   
Op 16 maart a.s. is er een lezing over Maarten Luther door 
ds. Deddie van Alphen en ds. Louisa Vos. In de lezing wordt 
een schets gegeven van het leven van Luther en wordt inge-
gaan op een aantal aspecten van zijn theologie.
Plaats: Rijssen, a/d Stationsdwarsweg 2; aanvang: 19.30 uur.

PERSBERICHT
CONCERT Twents Kamerkoor Mardi le Vingt 
Op zondag 12 maart 2017 verzorgt het Twents Kamerkoor 
Mardi le Vingt uit Tubbergen een  concert in de RK Heilige Blasius-
kerk te Delden met werken van Josef G. Rheinberger en Arvo Pärt.                                                                                                                                            
Aanvang van het concert is 15.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar 
in de voorverkoop bij de VVV’s van Delden en Tubbergen en 
via de koorleden. De componist Josef Rheinberger staat al 
langer op het verlanglijstje van Mardi le Vingt, evenals het zin-
gen van a- capella-muziek. Mardi le Vingt laat van Rheinberger 
o.a. de Mis in Es horen (geschreven voor dubbel koor, waar-
mee Rheinberger een bijzondere achtstemmige dialoog heeft 
gecomponeerd). De bijzondere muziekstijl van Arvo Pärt vormt 

een prachtig contrast met de werken van Rheinberger. Mardi le 
Vingt vindt het fijn om op diverse plekken in Twente te kunnen 
zingen. De RK Blasiuskerk heeft een orgel vóór in de kerk met 
een prachtige symfonische klank, wat de werken in dit concert 
zeer ten goede komt. 
De algehele leiding van het concert is in handen van di-

rigent Herman Koops. Henk Linker verzorgt de bege-
leiding op orgel van het Salva Regina van Arvo Pärt, en 
hij speelt  enkele orgelstukken van beide componisten.                                                                                                             
Meer weten? Zie www.mardilevingt.nl En bent u een enthou-
siaste zanger? Wij zijn op zoek naar een bas of tenor. Verdere 
informatie over koor en dirigent is te vinden op de website 
www.mardilevingt.nl of is te verkrijgen bij  Wilma Schouten, 
voorzitter – telefoon 0541-352209 of per e-mail: info@mardi-
levingt.nl

LUTHERSE DIENSTEN  
De Lutherse dienst in Hengelo vindt plaats in de Lebuïnus-
kapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te Hengelo en begint om 
10.30 uur.
Zondag 5 maart 2017: Ds Otto Mulder

De Lutherse dienst in Twekkelo vindt plaats in de Johannes 
Kerk, Twekkelerweg 110 te Enschede en begint om 10.00 uur.                                                                                                      
Zondag 19 maart 2017: Domina IJda de Mol-Buizert

Namens de Lutherse Kerk
Mw. P.J. Veerman-de Graav, Gentiaan 15 7621 BE  Borne
Telefoonnummer 074 - 2662998

Hans Jacobi houdt een lezing met de titel ‘Liefde in de mu-
ziek van Olivier Messiaen’
zaterdag 04 maart, 11.00 - 12.30 uur
Plaats: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11 te Hengelo.
Entree: € 5,- leden/vrienden; € 10,- niet leden/vrienden.

Hans Jacobi laat muziek horen van, en vertelt over het thema 
liefde in het werk van de beroemde Franse componist. 
De musicoloog Hans Jacobi richt zich op het werk van Olivier 
Messiaen (1908-1992). 
Hij laat zien hoe het thema van de liefde in diens werk, 
een aan Socrates en Augustinus herinnerende omhoog 
gaande ontwikkeling doormaakt. 
Op de fase van het amoureuze geflirt, volgt die van de grote, 
gepassioneerde liefde, 
daarna de moederliefde en de goddelijke liefde. 
Bij iedere fase behoren composities van Messiaen. 
In de laatste overheersen kleurrijke harmonieën en vreugde-
volle lofbetuigingen, 
waarin ook de natuur betrokken wordt: geluiden van wind, 
sterren en vogels. 
Hans Jacobi (1964) is musicoloog, componist en kerkmusi-
cus en 
werkt bij de Centrale Discotheek Rotterdam en de Remon-
strantse kerk te Den Haag.

Met vriendelijke groet,
Anke Kampinga. 
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SYNAGOGEN IN DE BIJBEL     
Vaak wordt in de Bijbel de tempel in Jeruzalem genoemd als plek om God te eren. 
Maar in het nieuwe Testament lees je ook over synagogen. Vanaf ongeveer 300 jaar 
voor Christus bouwden mensen de synagogen. Die stonden trouwens niet in Israël, 
maar in andere landen. Zo konden joodse mensen die ver van Jeruzalem woonden, 
toch bij elkaar komen om God te eren. In de tijd van Jezus waren er ook synagogen 
binnen Irsaël. Jezus gaat bijvoorbeeld naar synagogen in Nazaret en Kafarnaüm, en 
in nog veel meer plaatsen. Kijk maar eens in Matheüs 9:35-36. Ook Paulus bezoekt 
verschillende synagogen.

WAT GEBEURDE ER IN EEN SYNAGOGE?    
Joodse mensen kwamen in de synagoge bij elkaar op sabbat (zaterdag) of als er een 
feest was. Dan werd er voorgelezen uit de heilige boeken en er werd gebeden. Ook 
gaf iemand uitleg over de tekst in de heilige boeken. Alle mannen mochten uit de 
Tora (zo worden de eerste vijf boeken van het Oude Testament genoemd) lezen. We 
weten niet precies hoe oud je moest zijn om uit de Tora te mogen lezen. In de huidige 
joodse traditie is dit vanaf je dertiende: dan ben je eigenlijk al volwassen. Dan mag je 
uit de Tora lezen, maar je moet je ook aan alle wetten en regels houden! 
Er gebeurden ook andere dingen in een synagoge: de synagoge werd gebruikt om er 
samen te eten, het was de rechtbank, en reizigers konden er logeren. En er was vaak 
ook een school waar jongens leerden lezen en schrijven. De synagoge was soms dus 
een soort  kerk, restaurant, rechtbank, hotel en school tegelijk!

EEN RABBI   
Er was ook vaak een rabbi in een synagoge. ‘Rabbi’ (of rabboeni) komt uit het 
Hebreeuws. Het betekent: ‘(mijn) meester’ of ‘(mijn) heer’. In het Nieuwe Testament 
worden joodse leraren vaak zo genoemd. En ook Jezus wordt soms zo aangespro-
ken. Een leider van een synagoge nu heet ‘rabijn’. Dat komt dus ook van dit woord. 
Leuk hè?
Bron: Alef
Foto is de huidige staat van de Synagoge van Kafarnaüm
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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: 

27-03-2017   08-04-2017  interval 5 weken
01-05-2017   13-05-2017  interval 4 weken
29-05-2017   10-06-2017  interval 5 weken

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

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

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via

www.blasiusdelden.nl en www.heiligegeestparochie.nl/downloads


