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48e jaargang nr. 3 zaterdag 8 april 2017

KERKENNIEUWSDELDEN

RONDOM PASEN   
Paasfeest is één van de Hoogfeesten van het kerkelijk jaar. Oorspronkelijk was 
Pasen het belangrijkste feest. De opstanding van de Heer is voor alle christenen 
de kern van het geloof.  Van oudsher worden grote christelijke feesten voor-
afgegaan door een voorbereidingstijd, die gekenmerkt wordt door inkeer en 
vasten. Voor het Katholieke deel van het land begint de Paascyclus met carna-
val, afgesloten met Vastenavond en Aswoensdag,  gevolgd door de vastentijd. 
Voor het Protestantse deel  begint Pasen de zondag daarna. Bij de protestanten 
heette die periode oorspronkelijk de Lijdenstijd, tegenwoordig wordt meestal de 
oecumenische benaming Veertigdagentijd gebruikt. De eerste vijf zondagen van 
deze zes weken voor Pasen hebben in de liturgische traditie een eigen Latijnse 
naam gekregen. De zesde in dit rijtje is Palmzondag, waarop de intocht van 
Jezus in Jeruzalem centraal staat. Dan volgt de Stille week. Op Witte donderdag 
wordt het Laatste Avondmaal gevierd. Voor Christenen is dat de oorsprong van 
de eucharistie en het avondmaal. Daarna volgt Goede vrijdag, de dag van de 
Kruisiging van Jezus. Op deze dag worden ook de Veroordeling door Pilatus, de 
Kruisafneming en de Graflegging herdacht. Tenslotte volgt het Paasfeest, dat 
begint in de Paasnacht als de nieuwe paaskaars door de diaken in de kerk wordt 
binnengebracht. De Passiecyclus loopt nog door tot en met de Hemelvaart en 
tenslotte Pinksteren.
Van deze gebeurtenissen zijn veel afbeeldingen en schilderingen gemaakt. Al vroeg, vanaf de zesde eeuw,  zijn iconen 
geschilderd. Vanaf de achtste eeuw zijn ze in kerken gebruikt. Later zijn ook op andere manieren afbeeldingen of beelden 
gemaakt. Bijvoorbeeld zijn vanaf de Veroordeling door Pilatus tot de graflegging uitbeeldingen gemaakt in de veertien 
Kruiswegstaties. Dit zijn schilderijen of reliëfs, die in bijna elke katholieke kerk aanwezig zijn.
Iconen    
Uit de rijkdom aan iconen wordt deze keer op de iconen van het Laatste Avondmaal ingegaan. Daarop komen Jezus en de 
twaalf apostelen voor. Ze zitten rondom een tafel waarop meestal schalen met voedsel  en soms bekers staan. Jezus en 
de apostelen dragen een nimbus, Jezus soms een iets grotere. Johannes slaapt soms tegen Jezus aan geleund. Judas is 
te herkennen, omdat hij geen nimbus heeft en meestal naar het brood grijpt. De andere apostelen zijn moeilijk te herken-
nen en een naam te geven. Op latere iconen is vaak een lange tafel afgebeeld met alle personen erachter en aan de einden, 
zodat ze allemaal van voren te zien zijn.
Leonardo da Vinci   
Eén van de bekendste voorstelling van het Laatste 
Avondmaal is die welke Leonardo da Vinci gemaakt 
heeft. Mogelijk heeft hij als voorbeeld een icoon geno-
men. Het is een bijna 9 meter lange secco (schildering 
op droge kalk) in de Santa Maria Delle Grazie in Milaan. 
Hij heeft er drie jaar, van 1495 – 1498, aan gewerkt. He-
laas is later midden-onder  van de schildering een deur 
aangebracht. Leonardo heeft een beschrijving van het 
tafereel nagelaten, zodat we van de schildering weten 
wat de figuren voorstellen. Hij heeft de apostelen in vier 
groepjes van drie verdeeld. Van links naar rechts zijn dat 
Bartolomeüs, Jakobus de Mindere en Andreas, dan Ju-
das met een geld buidel in de hand, Petrus en Johannes, vervolgens Jezus die aangesproken wordt door Thomas, Jakobus 
de Meerdere en Philippus en tenslotte Mattheüs, Thaddeüs en Simon. Jakobus de Meerdere wordt zo genoemd om hem te 
onderscheiden van Jakobus de Mindere, die ook wel de broer van Jezus genoemd wordt. Volgend jaar wordt wellicht een 
ander  icoon rond Pasen besproken.

Dick Schuuring



2

ZONDAG 9 APRIL PALMZONDAG
9.30 uur Eucharistieviering /
gezinsviering
m.m.v. het kinderkoor
Pastoor M. Oortman

DINSDAG 11 APRIL
18.30 uur Boeteviering voor 
H. Geest-parochie
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

WOENSDAG 12 APRIL
Geen viering

DONDERDAG 13 APRIL 
WITTE DONDERDAG
18.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. van de Vegt

VRIJDAG 14 APRIL GOEDE VRIJDAG
13.30 uur kinderkruisweg
m.m.v. het kinderkoor
Pastor H. Ogink

15.00 uur Kruisweg 
m.m.v. het dames- en herenkoor
Werkgroep
18.30 uur Plechtigheden rondom het 
kruis m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt

ZATERDAG 15 APRIL
PAASZATERDAG
19.00 uur Paaswake
m.m.v. Cantu
Pater R. v.d. Vegt

ZONDAG 16 APRIL
HOOGFEEST VAN PASEN
9.30 uur Hoogmis met Kinderwoord-
dienst m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt
Er is een extra collecte voor groot 
onderhoud van de kerk dat dit voorjaar 
plaats vindt.

MAANDAG 17 APRIL 2e PAASDAG
9.30 uur H. Geestparochie viering  
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor T. Escher

WOENSDAG 19 APRIL
14.00 uur Eucharistieviering/Paasviering 
voor ouderen
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 20 APRIL
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZONDAG 23 APRIL  
2e ZONDAG VAN PASEN
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastor G. Geurts

WOENSDAG 26 APRIL
Geen Eucharistieviering

ZONDAG 30 APRIL 
3e  ZONDAG  VAN PASEN
9.30 uur Eucharistieviering met kinder-
woorddienst
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor T. Escher

WOENSDAG 3 MEI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

ZONDAG 7 MEI ROEPINGENZONDAG
9.30 uur Eucharistieviering met Kinder-
woorddienst
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt

WOENSDAG 10 MEI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

LECTOREN EN LECTRICES
 11 apr. 18.30 uur W.Velthuis
 13 apr. 18.30 uur E. Cornel
 14 apr.  18.30 uur B. de Kamper/
     R. Wermelink
 16 apr.   9.30 uur G. Dijkman
 17 apr.   9.30 uur M. Jansink
 23 apr.   9.30 uur S.  Linderman
 30 apr.   9.30 uur A. Strikker
  7 mei   9.30 uur H. Spekreijse

VIERINGEN DOOR DE WEEK
Donderdagavond om 19.00 uur Oecu-
menisch Avondgebed afwisselend in de 
Oude en Nieuwe Blasius.
In de maand mei is er op maandag-
avond om 19.00 uur Rozenkransgebed.

Zondag 9 april
10.00 uur ds J.Bekhof, Hengelo
Oppas: Maaike Sligt
Nevendienst: Erica Bakker
Uitgangscollecte: kerk

Witte Donderdag 13 april
19.30 uur ds K. Bergström
Geen oecumenisch avondgebed

Goede Vrijdag 14 april
19.30 uur ds K. Bergström

Paaswake Zaterdag 15 april
19.00 Paaswake voor de jeugd
 olv de kindernevendienst
20.30 uur ds A.Snier

Paasmorgen 16 april
10.00 uur ds E.van der Meulen
Oppas: Leanne en Maureen de Groot
Nevendienst: Rinske Gerritsjans
Uitgangscollecte: JOP (Jeugdwerk PKN)

Zondag 23 april
10.00 uur ds K.Bergström
Oppas: Carmen Brouwer en 
Marit Lubbing
Nevendienst: Mariska van der Sluijs
Uitgangscollecte: PKN Eredienst en 
Kerkmuziek

Donderdag 27 april
geen oecumenisch avondgebed i.v.m. 
Koningsdag

Zondag 30 april
10.00 uur ds. H.van Dop, Amersfoort
Oppas: Florine Scheiberlich
Nevendienst: Tineke Lantink
Uitgangscollecte: kerk

Donderdag 4 mei
geen oecumenisch avondgebed i.v.m. 
de Dodenherdenking

Zondag 7 mei
10.00 uur ds. P. Ten Kleij, Nijverdal
Oppas: Marleen Meijer
Nevendienst: Jikkie Veenstra
Uitgangscollecte: PKN Missionair Werk 
en Kerkgroei

Donderdag 11 mei
19.00 oecumenisch avondgebed
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ELS Een bijzondere tijd breekt weer aan, van palmzondag naar Pasen, van dood naar leven, en 

rondom 4, 5 mei dezelfde beweging, dodenherdenking en daarna het feest van  bevrijding. Ik 
was hier wat over aan het mijmeren en twee herinneringen kwamen naar boven. Ik heb mijn jeugd in 

Apeldoorn doorgebracht en op paasmorgen  mocht ik heel vroeg terwijl het nog donker was met mijn 
moeder mee. We gingen een eind de wijk in, daar kwamen we bij elkaar en met een groep mensen trok-

ken we door de straten van Apeldoorn, naar het centrum, het stadhuis. Daar verzamelden de mensen uit de 
verschillende wijken zich en dan terwijl het licht begon te gloren barstte de paasjubel los. Men zong met heel 

veel mensen, prachtig klonk het zo in de vroegte. Heel indrukwekkend, we eindigden met het zingen van U zij de 
glorie opgestane Heer, U zij de victorie nu en immermeer. Een prachtige zinvolle herinnering die me nog met blijd-

schap vervuld. De tweede  herinnering is met Bevrijdingsdag 5 mei. In Apeldoorn was er een groot defilé, een grote 
stoet trok van de Gedenknaald over de Loolaan, langs de grote kerk naar het centrum. Tijden van te voren  zochten 

we  een plekje waar we het goed konden zien. En dan een zeer indrukwekkende enorme stoet met muziek, met pantser-
voertuigen, soms met Canadese bevrijders. Prachtig we zwaaiden en juichten. Onvergetelijk, herinneringen blijven belang-

rijk.                                                                                                                                      

Anja van de Haar

Zondag 9 april Palmzondag
Viering 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Donderdag 13 april Witte Donderdag
Eucharistieviering 15.00 uur
Pastor T. Escher

Vrijdag 14 april Goede Vrijdag
Viering 15.00 uur
Ds. A.J. Snier

Zondag 16 april 1e Paasdag
Schrift &Tafel 10.15 uur
Ds. A.J. Snier

Vrijdag 21 april
Woord en Gebed 15.00 uur.
Mw. M. Mulder

Zondag 23 april
Eucharistieviering 10.15 uur
Pastor T. Escher

Vrijdag 28 april
Geen viering

Zondag 30 april
Woord en Gebed 10.15 uur 
Mw. A. v.d. Haar

Vrijdag 5 mei Bevrijdingsdag
Geen viering

Zondag 7 mei
Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor M. v.d. Linde
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Vrijwillige bijdrage Kerkennieuws  
Ons “Kerkennieuws” is een uniek blad in de wereld van de kerkennieuwsbladen in Nederland!  
Het bestaat het al meer dan 47 jaar als een gezamenlijke uitgave van de kerken in Delden, een feit waar wij allen best
trots op mogen zijn. Dat kan dankzij de vele medewerkers en de kinderen van de basisscholen, die het Kerkennieuws
bij u in de bus doen. Alleen met uw steun kan dit unieke blad blijven bestaan.
 
• Kerkennieuws verschijnt 10 keer per jaar met een
  oplage van bijna 3800 exemplaren per keer.
• In Delden wordt het huis aan huis bezorgd door schoolkinderen en vrijwilligers.
• De jaarlijkse kosten zijn ongeveer Euro 12.000, waarvan Euro 10.000 als drukkosten, Euro 1.500 aan portokosten
  voor de verzending van 300 exemplaren per keer buiten  Delden en Euro 500 aan diversen, waaronder een klein
  presentje voor de schoolkinderen.
• De beide kerken dragen jaarlijks ongeveer Euro 7.500 bij
  en de rest van Euro 4.500 komt binnen via vrijwillige giften van U!   
  U kunt uw financiële bijdrage storten op rekening NL16RABO0313364281 Rabobank Delden o.v.v.
  Gemeenschappelijk Kerkblad Delden. Het is niet meer mogelijk om met een bijgevoegde acceptgiro te betalen, maar als u niet      
  met internet kunt  betalen, mag u uw bijdrage ook afgeven aan de medewerkers in De Voorhof Kerkstraat 6 te Delden.
  Zij zijn daar  aanwezig op dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.30 uur. 
  Zij kunnen dan zorgen dat het geld op de bankrekening gestort wordt.
  Met uw steun zal het blad blijven bestaan!  

  Bij voorbaat onze hartelijke dank.
  Namens alle medewerkers van Kerkennieuws,

  E. Wiessenberg 
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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
Annie Mulder - 13 mrt. - 85 jaar - Oele
Maria Hemmelder -13 mrt. - 81 jaar - De Eschmolen 117 - e.v. J. Kieboom
Harry Durville - 15 mrt. - 85 jaar - ’t Dijkhuis - w.v. A. Hendriksen

HET HEILIG DOOPSEL HEBBEN ONTVANGEN
LAURE en DEMI  d’s.v. Ellen en Dennis Struik
STAN z.v. Remco Bosch en Ramona Vonder
TENESEE d.v. Joop Weulink en Dina Stuiver
QUINN z.v. Daniëlle en Jarno Alberink
TIES z.v. Karin en Martijn Zengerink

Kind laten dopen?
Doopzondag 5 november 2017
Voorbereidingsavonden:
Donderdag 5 november in Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.
Donderdag 12 november 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.

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Kruisweg op Vrijdagavond 14 April door 
koor Cantu.   
De tocht die Jezus maakte van het paleis van Pilatus naar de heuvel Golgotha, staat be-
kend als de kruisweg. Net ter dood veroordeeld mocht hij zelf het kruis dragen waaraan 
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hij op Golgotha zou sterven.
Deze kruisweg van Jezus pro-
beren wij te vertalen naar het 
hier en nu, de huidige tijd, met 
bijzondere passende teksten en 
muzikale ondersteuning willen 
wij dit aan u ten gehore bren-
gen.
Datum: 14 April 2017
Locatie: HH Petrus en Paulus 
Kerk Hengevelde
Tijd: 19.30- 20.30u
U bent van harte welkom

Van de locatieraad en pastoraatgroep 
Sacrament van het Vormsel                                                                                                                     
Op 11 maart mochten 27 kinderen het Sacrament van het 
Vormsel ontvangen.
‘Als een trainer een voetbalspeler het veld opstuurt, legt hij hem 
de hand op zijn schouder en geeft hem de laatste aanwijzingen’. 
Zo kun je het Vormsel ook zien. Ons wordt de hand opgelegd. 
We betreden het veld van het leven. Door de Heilige Geest weten 
we wat we te doen hebben. Hij heeft ons gemotiveerd tot in onze 
vingertoppen. Zijn opdracht klinkt in onze oren.’ (YOUCAT, 203) 
Aan het einde van de viering werd de volgende slotgedachte 
door een vormeling voorgelezen:

Wat wil ik later worden? Wat voor mens zal ik later zijn?
Dat vraag ik me wel eens af? Welke talenten heb ik?
Heb ik straks wat te bieden? Voor een ander en de wereld om 
me heen? Of zal ik er van blijven dromen, tot ik oud en versleten 
ben? Zo vol vragen ben ik nu…
Ze zeggen: “Ik wil je wel helpen, maar je zult het vanaf nu
vooral zelf moeten doen”. Maar hoe kan ik nu al weten hoe het 
straks zal moeten? Dat is toch allemaal veel te moeilijk.
Laat ik maar……met een rugzak vol vertrouwen,
doorzettingsvermogen, liefde, durf, vriendschap en 
eerlijkheid de toekomst tegemoet gaan.
Met dank aan allen die mij zover brachten. Dan zal alles zeker 
lukken. Misschien via wegen die ik nog niet ken. Dat maakt het 
leven zo boeiend en verrassend.

Als je maar blijft geloven…….,
In de ander……,
En in jezelf……,
En in God……,
Dan gaat het in de toekomst……,
Lijkt het als vanzelf. 

Kerkbalans 
De actie Kerkbalans 2017 is zo ongeveer afgerond. Er is veel 
werk voor verricht door de penningmeester, de secretaresse, de 
inpakkers van de enveloppen, de wijkhoofden en de vele con-
tactpersonen die er samen voor gezorgd hebben dat alles zon-
der noemenswaardige strubbelingen is verlopen. Dank daarvoor.
We bedanken tevens alle mensen die de  actie Kerkbalans dit 
jaar financieel hebben ondersteund en ondersteunen. Uw steun 
is bijzonder belangrijk voor onze geloofsgemeenschap. 
Een aantal parochianen heeft nog niet gereageerd op de actie 
Kerkbalans of is niet thuis getroffen. We willen hen dringend 

verzoeken alsnog te reageren en hun brief of bericht van bijdrage 
bij de pastorie in de brievenbus te doen en/of gebruik te maken 
van het bankrekeningnummer: NL38 RABO 0313 3074 31 ten 
name van Geloofsgemeenschap H. Blasius Delden.  Uw bijdrage 
blijft hard nodig.

Goede Week
Weet je, dat voor steeds mensen, het leven, ondanks weelde en 
welvaart, een echte Calvarieberg  is? Ontgoocheld, bedrogen, 
vernederd, verraden, verstoten… zien ze geen uitkomst meer. 
Waarom worden mensen voor elkaar zo dikwijls een onuitwis-
baar verdriet? Waarom kunnen mensen niet altijd een vreugde 
zijn, een genade voor elkaar? Denk daar eens over na…, en pro-
beer door je goedheid een zegen te zijn voor anderen, die lijden,
die alleen zijn, en die in hun verlatenheid zoeken naar een mede-
mens, naar een hand, naar een hart!
Phil Bosmans 

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 jeugdcen-
trum 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 hebben. 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 bendes. Hier werken de paters Passionis-
ten. Zij hebben een sociaal centrum waar jongeren en volwasse-
nen diverse opleidingen en workshops kunnen volgen.
Het doel: een eigen bedrijfje opstarten, zodat mensen in hun ei-
gen onderhoud kunnen voorzien en de verleidingen van de ben-
des beter kunnen weerstaan. In Mejicanos is nog geen jeugd-
centrum zoals in Apopa. De wens daarvoor is wel aanwezig.
Met uw steun en uw bijdrage kunnen 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 ontvangen, kunt u tot en met 
Pasen inleveren in de bussen achter in de kerk, in de brievenbus 
van de pastorie of bij uw contactpersoon.
U kunt uw bijdrage ook storten op het banknummer:
NL 46 RABO 031.33.63.838 t.n.v. Vastenaktie M.O.V.-groep.
Wij wensen u namens de M.O.V. groep een Zalig Pasen.

Hartelijk dank.
M.O.V. Werkgroep Vastenaktie                                                                                                             

Geloofsgemeenschap H. Blasius                                                                                                                                          
Parochie H. Geest

Veilig Verkeer Nederland                                                                                       
Dinsdag 14 februari jl. is er voor de collectanten en suppoosten 
van de nieuwe Blasius 
’n informatiemiddag 
geweest over nieuwe 
en bestaande ver-
keersregels. De heer J. 
Harmsen (verkeersdes-
kundige) gaf op een in-
teressante wijze uitleg. 
Iedereen vond het een 
zinvolle middag, waarin 
veel vragen gesteld 
werden.
De middag was georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland 
(werkgroep Ambt-en Stad Delden).
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PAASVIERING 2017

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

                             woensdag 19 april om 14.00 uur in de H.Blasiuskerk

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

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

Indien u op 19 april aanwezig wilt zijn, dan kunt u dit doorgeven via de mail: 
jblchorck@hotmail.com of telefonisch 074-3763949
of de onderstaande antwoordstrook invullen en deze inleveren bij het secretari-
aat aan de Langestraat (u kunt het strookje in de brievenbus doen) Opgave s.v.p. 
vòòr 15 april a.s.!

Met vriendelijke groet,
namens locatieraad/pastoraatsgroep van de H.Blasius,
J. Horck, voorzitter

Naam:………………………………………………………………………..

 

Adres…………………………………………………………………………

O     Kom(t)en met …………. persoon/personen naar de viering

O     Kom(t)en ná de viering in de “Driekoningenkapel”.
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In memoriam Jan Hendrik te Duis
Op maandag 27 februari is na een kort ziekbed Jan Hendrik ten Duis overleden.  
Hendrik ten Duis werkte zijn hele werkzame leven op de boerderij, eerst in Enter-
broek, later  in Wiene, alwaar  hij geboren is.  In de oorlog moest hij met vader en 
moeder, broer en zus evacueren naar Enterbroek waar hij tot 1963 bleef wonen. In 
1953 ontmoette hij Dini Lohuis in cafe Jeurink in Delden en ze kregen verkering. 
Op 16 mei 1957 trouwden ze in de Hervormde Kerk van Delden. Ze kregen vier 
kinderen, twee in Enterbroek en twee in Wiene. Hendrik was een van de eerste 
boeren die een trekker had en die tot op hoge leeftijd gek bleef op tractoren . 
Hendrik was een man die graag met zijn handen werkte: klussen, knutselen was 
zijn lust en zijn leven. Muurtjes bouwen, sloten graven tot op hoge leeftijd. Op zijn 
tachtigste lag hij nog op zijn knieën de nieuwe vloer van de deel te egaliseren. 
Omstanders vroegen zich af of dat nu wel verstandig was. Maar zo was Henrdik. 
Het liefste echter zat hij nog de trekker. Een maand voor zijn dood vroeg hij nog of 
dat niet nog een keertje kon. Wat zou het mooi zijn als er in de hemel ook trekkers 
waren.

Ds Kees Bergström
VAN DE KERKENRAAD...
Op zoek naar een nieuwe dominee                                                                                                                 
Na rijp beraad heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 21 maart una-
niem besloten op zoek te gaan naar een ervaren, all-round predikant 
voor 100%. Daarmee is het voorstel van een 80% predikant en een 40% 
kerkelijk werker van tafel. Aan dit besluit is het nodige voorafgegaan.                                                                                                                                    
  Er is in 2016 een beleidsplan gemaakt, waarin veel ruimte is gereserveerd voor 
ontmoeting en (geloofs-) gesprek. Er is in oktober vorig jaar een gemeentemid-
dag- en avond georganiseerd over de verwachtingen ten aanzien van een nieuwe 
dominee waarin de gemeenteleden alvast een advertentie voor een nieuwe 
voorganger gemaakt hebben. Op vrijdag 4 november 2016 kwam de kerkenraad 
op de Flierveldshoeve in Ambt Delden bij elkaar om de verwachtingen ten aan-
zien van de nieuwe dominee bij elkaar te leggen. Er bleek een zeer uitwaaierend 
spectrum van verwachtingen te zijn. Was daar chocola van te maken? Daarna 
is een profielschetscommissie ingesteld die - gezien de uitwaaierende verwach-
tingen- met het voorstel kwam de predikantsplaats door twee mensen te laten 
vervullen. Toen, na een aantal vijven en zessen, de RCBB toestemming gaf om 
een full-time predikant te beroepen, bedacht de kerkenraad dat een formatie van 
120%, zoals het oorspronkelijke voorstel aan het RCBB luidde, wellicht toch de 
voorkeur had. Immers de landelijke norm is één predikant voor duizend leden en 
Delden heeft er twaalfhonderd. Toen is er lang nagedacht wat de beste verdeling 
tussen die twee beoogde functionarissen zou kunnen zijn. Tachtig procent pre-
dikant voor eredienst en gemeenteopbouw (lees vernieuwing) en veertig procent 
pastoraat door een kerkelijk werker. Andersom zou ook kunnen. Of zullen we het 
laten afhangen van de kandidaat en daarna professionele aanvulling zoeken?                                                                                                                
Doorslaggevend was daarbij dat het besluit op brede steun zowel in de ker-
kenraad als ook in de gemeente zou moeten kunnen rekenen. In de kerken-
raad was afgesproken dat een besluit hierover tenminste met tweederde 
meerderheid genomen zou moeten worden. Alles afwegende besloot de 
kerkenraad uiteindelijk voor een full-time predikant voor alle taken. Later 
kan dan wel bekeken worden welke aanvulling er nodig zou kunnen zijn.                                                                                                                                            
De redenen voor dit kerkenraadsbesluit zijn vooral de reacties van de gemeen-
teleden op 19 maart 2017 na de presentatie van de beroepingscommissie en de 
profielschets. Die reacties kwamen overeen met veel gevoelens die er ook in de 
kerkenraad leefden. Veel gemeenteleden spraken namelijk de voorkeur uit voor 
een ‘echte’ predikant voor alle werkzaamheden. Naast de eredienst  behoeven 
zowel pastoraat als gemeenteopbouw aansturing door een predikant, zo vond 
men. Daarbij kwam dat de actie Kerkbalans Plus ook op een 100% predikant 
mikte. Tenslotte hebben we niet voor niets het RCBB moeten overtuigen van de 
noodzaak van een 100% dominee. In het 80%-40% voorstel werd nadrukkelijker 
gekozen voor een proces van vernieuwing. Lopen we bij de keuze voor een 100% 
dominee niet het risico dat het proces van vernieuwing het kind van de rekening 
wordt, omdat alles op het eerste gezicht bij het oude blijft? Gezien de verande-
ringen in geloofsbeleving, de vergrijzing, de terugloop van leden zijn veranderin-
gen onontkoombaar.  De kerkenraad meent, dat, ondanks de vermindering van 
formatietijd van 150% naar 100%, de gemeenteopbouw in tijden van verandering, 
speerpunt van beleid moet blijven van kerkenraad en nieuwe predikant. De ker-
kenraad sluit met de keuze voor een 100% predikant de mogelijkheid niet uit, dat 
er in de toekomst op de een of andere wijze extra menskracht ingehuurd zal moe-
ten worden voor kortere of langere tijd. Niet alles kan blijven zoals het was. Ieder-
een zal daaraan moeten wennen. Eén dominee kan nu eenmaal minder dan twee.                                                                                                                                            
Wij verwachten van de nieuwe dominee dat hij of zij op inspirerende wijze de 
Protestantse Gemeente van Delden behulpzaam kan zijn bij het toekomstklaar 
maken van onze kerk. Kees Bergström, voorzitter

GEZOCHT: Scriba van de kerkenraad                                                                                                         
De kerkenraad is op zoek naar een nieuwe scriba om per september a.s. het 
stokje over te nemen. Mijn ambtstermijn was al verstreken maar in onderling over-
leg is deze verlengd. Niettemin is onze zoektocht naar een nieuwe scriba blijven 
doorgaan, echter, tot nu toe zonder resultaat.  Wij realiseren ons dat het ambt van 
scriba gezien kan worden als een omvangrijk takenpakket vanwege de verschil-

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:
     NL35FVLB0699769221

WEBSITE
www.blasiusdelden.nl

Protestantse Gemeente
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lende deeltaken die ertoe behoren. Maar aanpassingen zijn 
natuurlijk altijd mogelijk, dus, misschien zijn er gemeentele-
den die er eens over willen nadenken?! Wij gaan graag met 
u in gesprek!  De scriba is kerkenraadslid en maakt tevens 
onderdeel uit van het moderamen. Het is een mooi ambt, 
waarbij je met vele facetten van het kerk- en gemeentezijn in 
aanraking komt en je ervaren kunt hoe zeer wij een betrokken 
gemeente zijn! Voor mij waren het ondanks intensieve perio-
des binnen de gemeente, mooie jaren om met een betrokken 
groep mensen binnen de kerkenraad te mogen samenwerken.              
Wilt u het stokje overnemen of weet u iemand, of wilt u eerst 
nog even verder geïnformeerd worden, neemt u dan u contact 
met mij op: Marianne Nijman 074 3763868 (tussen 17.00 en 
19.00 uur) of per mail: scribapgdelden@gmail.com.

Vacatures Kerkenraad                                                                                                                         
Naast bovengenoemde vacature, is de kerkenraad op zoek 
naar een secretaris voor het College van Kerkrentmeesters. 
Bent u de man of vrouw die bereid is om samen met de ove-
rige vijf kerkenrentmeesters zorg te dragen ‘voor alle stoffe-
lijke aangelegenheden en een goed beheer van de bezittingen 
van de gemeente voor zover niet van diaconale aard’, neemt 
u dan contact op met de voorzitter van het College,  
Henk van der Spek, 06 43536710.                                                                                                                                        
                   
Vanaf september ontstaat er binnen de Diaconie een vacature 
vanwege het einde van de ambtstermijn van de huidige secre-
taris, Charlotte Oude Luttighuis. Voor nadere informatie over 
wat  de werkzaamheden inhouden, kunt u contact met haar 
opnemen, 074 7850731, of met de voorzitter van de diaconie, 
Han Sligt 074 3761098. 

Orde van dienst                                                                                                                                         
Wanneer u op zondagmorgen in de kerk komt, ontvangt u 
bij binnenkomst een orde van dienst, zodat u de dienst goed 
kunt volgen en de lezingen kunt meelezen. Om dit iedere keer 
op tijd voor elkaar te krijgen, wordt er achter de schermen 
het nodige werk verzet. De predikant levert de informatie 
aan waarna dit volledig uitgewerkt, wordt aangeleverd bij de 
koster van de Nieuwe Blasius die dit voor ons kopieert. Met 
een beetje handigheid op de pc is het niet veel werk, maar 
het komt wel ieder week terug. Wie kan een handje helpen en 
dit (mede) op zich nemen? U kunt contact opnemen met de 
scriba, scribapgdelden@gmail.com.

Hongersnood in Afrika                                                                                                                                       
Door de weinige regenval, de aanhoudende droogte, armoede 
en andere factoren dreigt hongersnood voor meer dan 20 mil-
joen mensen. Inmiddels zijn ook waterbronnen opgedroogd 
en is een groot deel van de oogst mislukt. Hierdoor stijgen 
de voedselprijzen sterk waardoor reeds gedupeerde gezin-
nen geen voedsel kunnen kopen. In Zuid-Soedan alleen al 
leven 5,5 miljoen mensen met honger. 100.000 inwoners van 
het, door geweld en droogte geteisterde, land dreigen van de 
honger te sterven. De ramp in Zuid-Soedan is een menselijke 
ramp door de combinatie van droogte, armoede en geweld-
dadige conflicten die ervoor zorgen dat hulpverleners be-
paalde delen van het land niet goed kunnen bereiken. Kerk in 
Actie is door haar goede lokale contacten goed in staat hulp 
te bieden! Maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang!
Kerk in Actie heeft gevraagd om een collecte te besteden 
voor deze enorme ramp die gaande is. Omdat we hier op dit 
moment echter geen mogelijkheid voor zien, vanwege het 
40-dagen-tijd project en de overige collectes die al vastlig-
gen, heeft de diaconie een bedrag van € 1500,00 overge-
maakt op de rekening van Kerk in Actie. Wij hopen te mogen 
rekenen op uw bijdrage hierin. Uw gift is welkom op 
NL08 RABO 031 330 6613.  Alvast hartelijk dank!

De ongelovige Thomas 
Nagesprek Kerkdienst 23 april
Op zondag 23 april is er een nagesprek van de kerkdienst. 
In ons beleidsplan ‘Verbinden in verscheidenheid’ gaat het 
o.a. om ontmoeting met elkaar en geloofsgesprek. Daarom 
beginnen we dit jaar elke vergadering  met een zogenaamde 
‘interactieve opening ‘, waarin we met elkaar in gesprek ra-
ken. Ook een nagesprek van een kerkdienst werd in dit kader 
genoemd. In de vacaturetijd is het lastig daar ruimte voor te 

vinden, maar incidenteel kan dat wel. Gastpredikanten willen 
we hier niet voor vragen. Op 23 april ga ik voor en daarom 
is 23 april uitgekozen, Beloken Pasen, de eerste zondag na 
Pasen. De schriftlezing gaat over de ongelovige Thomas 
(Johannes 20:19-31).
Na de koffie, zo’n twintig minuten na de dienst, wordt u uit-
genodigd in de kring in het koor van de kerk. We praten dan 
met elkaar door over de vraag:  ‘Wat is volgens jou de (goede) 
boodschap van deze dienst?’ 
U bent allemaal van harte welkom, jong en oud, rijp en groen, 
gelovig of twijfelaar, stamgast of voorbijganger. 

Ds Kees Bergström

Beste gemeenteleden,  
Put of bron   
Drink je uit een put of uit een bron? Op zondag 19 maart 
stond Johannes 4 op het rooster. Dit is het bekende verhaal 
van de vrouw bij de put. Opvallend in deze geschiedenis is 
dat de vrouw het over een put heeft en Jezus over een bron. 
Een put kan uiteindelijk droogvallen, je moet steeds zelf je 
emmer laten zakken om er water uit te halen en we kennen 
zelfs een geschiedenis uit de bijbel dat je erin gegooid kunt 
worden. Een bron daarentegen borrelt op, geeft stroming en 
beweging. Als je dit toepast op de gemeente dan is zij een 
plek waar we de bron van geloof mogen aanboren en daar 
ligt een kans, ligt toekomst, ligt leven. Waar de gemeente erin 
slaagt om elkaar te ontmoeten op de kruispunten van oud 
en nieuw en de diepere vragen niet te schuwen, het eigen 
onvermogen onder ogen durft te zien, dan is daar een kans 
op beweging, op nieuw leven.  Dan gaat de boel stromen, zijn 
oude grenzen niet meer zo belangrijk. Ik weet dat daar verlan-
gen ligt in uw midden: naar zo’n beweging. Om niet in de put 
gezogen te worden van vaste gewoonten en tradities, maar 
om de weg vooruit te gaan. En volgens mij zijn we daar op dit 
moment ook volop mee bezig.
Beroepingscommissie   
Mooi was het dat in dezelfde dienst van 19 maart de leden 
van de beroepingscommissie, Diny Doornbos, Anje Gnodde, 
Frits de Groot, Ada de Jong, Tineke Lantink, Marc v.d. Sluijs 
en Erik Versteege konden worden voorgesteld. Ze hebben in 
de dienst hun functie aanvaard en de belofte van geheimhou-
ding afgelegd. Ook aan de gemeente werd een vraag gesteld, 
nl om deze commissieleden in hun functie te aanvaarden 
en te steunen en hen te dragen in de gebeden. Deze werd 
volmondig met ‘ja’ beantwoord door de gemeente. En dat is 
ook nodig: alleen met uw steun, uw vertrouwen, uw loyaliteit 
en uw gebed kunnen ze dit werk namens u doen. De beroe-
pingscommissie is inmiddels al voortvarend van start gegaan. 
Weer een mooi stapje vooruit.
Profielschets en formatieverdeling                                                                                                  
Ook op 19 maart heeft de kerkenraad u ingelicht over de 
profielschets en de vraag naar de verdeling van de formatie-
grootte aan u voorgelegd. Na rijp  beraad heeft de kerkenraad 
besloten om de beroepingscommissie opdracht te geven een 
full-time predikant te gaan zoeken. De 80%-40% constructie 
heeft ze laten vallen. Elders in dit Kerkennieuws leest u daar 
uitgebreid over. In de profielschets wordt een predikant ge-
zocht die leiding kan geven aan een pluriforme gemeente, die 
in een transitieproces zit. Er wordt gezocht naar iemand die 
een verbindende factor kan zijn tussen de verschillende groe-
pen vrijwilligers en die die groepen kan insturen en inspireren. 
Op de verschillende werkvelden zijn de verwachtingen 
benoemd: Eredienst: iemand die in staat is de vertrouwde 
liturgische invulling te geven aan de dienst, maar die ook de 
mogelijkheden helpt onderzoeken welke vernieuwingen door-
gevoerd kunnen worden. 
Vorming en toerusting: jeugd- en jongerenwerk ondersteunen; 
wensen van de midden-generatie onderzoeken en nieuwe 
activiteiten ontplooien voor hen; ideeën uit het beleidsplan 
helpen uitwerken
Organisatie en beleid: sturing geven aan de diverse groepen 
en commissies; belangstelling voor en stimulering van de 
vrijwilligers; signalen opvangen en mogelijk nieuwe invullingen 
zoeken; als lid van de kerkenraad mede het beleid bepalen; 
de kerkenraad bijstaan om op goede gronden besluiten te 
nemen
Oecumene: de predikant ondersteunt dit van harte en geeft 
waar mogelijk er concreet invulling aan.
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Pastoraat: de bezinning in de gemeente op gang brengen 
over hoe het pastoraat nu is en samen met de vele vrijwil-
ligers op dit terrein een nieuwe manier van pastorale betrok-
kenheid ontwikkelen.
De rol van de interim-predikant                                                                                                             
Met het instellen van de beroepingscommissie komt het 
einde van mijn taak in uw gemeente langzaam in zicht. In 
de beginopdracht werd aan mij gevraagd te werken aan de 
volgende aandachtsvelden: verbindend pastoraat, bestuur-
lijke betrokkenheid, nieuw beleid en profiel van de predikant.  
Alle bovenstaande speerpunten zijn feitelijk afgerond en dit 
betekent dat mijn opdracht in Delden zijn einde nadert. 
Een belangrijke overkoepelende term waarmee mijn opdracht 
steeds is aangeduid, is: overbruggen. Er moest een periode 
overbrugd worden tot het zoeken van een nieuwe predikant. 
In december werd besloten dat ik iets langer zou blijven om 
de stabiliteit in de gemeente te bewaken en de beroepings-
commissie op gang te helpen. Die stabiliteit wordt steeds 
steviger is mijn indruk, niet in het minst door de inzet van col-
lega Kees Bergström. Mede door zijn inzet, is mijn aanwezig-
heid minder noodzakelijk.
Het trainen van de beroepingscommissie is nu nog iets waar 
aan gewerkt wordt. Ook probeer ik de komende tijd nog een 
groep doopouders die de afgelopen jaren een kindje hebben 
laten dopen, uit te nodigen voor een gesprek over wat de 
gemeente voor hen kan betekenen en andersom. 
Concreet betekent dit dat ik per 1 april terug ga naar 12 uur 
per week tot 1 juni. Dan zit mijn taak erop. Ik zal niet meer 
op vaste dagen aanwezig zijn in Delden. Met Pasen ga ik 
nog voor en op zondag 21 mei is mijn laatste kerkdienst in 
Delden. 

Met vriendelijke groet,                                                                                                                                           
Ds Elly v.d. Meulen

Peelstraat 29A
7887 TL ERICA

Tel. 0591-514421 of 06-24845028
E-mail: elizabethvandermeulen@kpnmail.nl   

Kindernevendienst  
“In de dienst van 26 Februari onder de voorganger Ds. Elly 
van der Meulen werden sommige kinderen geblinddoekt naar 

de kindernevendienst gebracht. De bedoeling was om te 
ervaren als je niet kon zien en aan de hand van een ander de 
weg moest vinden, zoals ook vaak in het dagelijkse leven.”

Wim Boer

Uitnodiging kinder Paaswake 2017 
Graag willen wij jou en je vader, moeder, broertje, zusje, opa 
en oma uitnodigen voor de 

kinder Paaswake  van de Oude Blasius.
Met veel plezier en enthousiasme is er een groep van de 
jeugdkerk en leiding van de Kindernevendienst die voor jullie 
een kinder Paaswake hebben voorbereid.
Het verhaal gaat over Petrus en een aantal discipelen die 
uitkijken naar het licht. Het verhaal wordt verteld aan de hand 
van de klassieke verhalen maar begrijpelijk voor kinderen.
Deze avond is bedoeld voor de basisschoolkinderen, maar 
jong en oud is welkom. 
Plaats: Oude Blasius
15 april 2017
Tijdstip: 19.00 uur

Commissie Eredienst 
Ds. Elly van der Meulen stopt per 1 juni met haar interim 
werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente Delden.
Op 21 mei gaat zij voor het laatst voor in de dienst, dat 
betekent voor de Cie. Eredienst tevens dan ook de laatste 
voorbereiding van de dienst met haar.

Actie Kerkbalans 2017                                                                                                                                  
Dit jaar is de actie Kerkbalans PLUS gehouden onder het 
motto: Verbinden in verscheidenheid. Van de 825 verstuurde 
brieven voor de kerkelijke bijdrage 2017 heeft het College 
van Kerkrentmeesters op 21 maart al 711 toezeggingen 
ontvangen met het totaalbedrag van € 123.500,--. In deze 
tussenstand zitten veel PLUS-bedragen. Daarmee is het voor 
2017 begrote bedrag van € 115.000,-- ruimschoots gehaald. 
Het College verwacht nog meer toezeggingen en rekent erop 
dat ieder de toegezegde bijdrage tijdig betaald. Dat geldt 
natuurlijk ook voor het door velen toegezegde PLUS-bedrag. 
Iedereen hartelijk dank hiervoor! 
Voor het vele werk achter de schermen wil het College ook 
alle contactpersonen en vrijwilligers op het Kerkelijk Bureau 
hartelijk danken voor hun onmisbare inzet.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim Weenk

Inleiding  
Op 31 oktober 1517 spijkerde 
Maarten Luther 95 stellingen op 
de deur van de kerk van Wit-
tenberg (Duitsland). Van oudsher 
wordt dat als het begin van het 
Protestantisme beschouwd. In de 
komende nummers van Kerken-
nieuws treft u enige artikelen 
aan over de betekenis van deze 
grote kerkhervormer. Landelijk en 
provinciaal wordt er veel aan-
dacht aan dit Lutherjaar gegeven. 
Nadere informatie vindt u op de website: www. 500jaarpro-
testant.nl.

Kees Bergström, vz. Kerkenraad Prot. Gemeente Delden

Luther, de man die de wereld veranderde…..(2)   
En toen kwam Luther …. Ook hij was bevangen door angst. 
‘Dit maakt dat hij gaat zoeken’, vertelt Selderhuis. ‘Dat brengt 
hem bij de Bijbel’. Daar komt hij tot de ontdekking dat het 
anders is dan hij had geleerd: 
het is niet zo dat een mens 
zijn best moet doen om in 
een goed blaadje te komen 
bij God. Nee, God heeft het 
door Christus al goedge-
maakt met de mensen. “Ik 
heb, zegt Luther, geestelij-
ken niet nodig om bij God te 
komen. Geloof is voldoende”.                                                                                                             
De opvatting van Luther 
bedreigde direct de kerkelijke economie. Luther was niet 
de eerste met bezwaren tegen de macht en de leer van 
Rome. Eerdere pogingen om de kerk te veranderen, bij-
voorbeeld van Jan Hus in Bohemen en John Wycliffe in 
Engeland hadden veel minder impact. Volgens de al eerder 
genoemde Selderhuis komt dat, omdat deze voorgangers 
zich vooral richtten op ‘cosmetische’ zaken , zoals o.a. de 
weelderige levensstijl van de geestelijken. Luther introduceert 
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een compleet nieuwe verhouding tussen God en mens.                                                                                                                                            
De Reformatie waarmee Luther een begin maakte, was in 
de eerste plaats een religieus fenomeen. Maar in de wereld 
waar religie, politiek en maatschappij één grote kluwen 
waren, reikten de gevolgen veel verder dan het kerkelijk erf. 
Wat allemaal begon als een godsdienstige vernieuwings-
beweging resulteerde al snel in een complex maatschap-
pelijk conflict. Luther zag veel van het geld naar Rome 
verdwijnen en begon in Wittenberg niet voor niets met 
kritiek op het aflaten – systeem. Hij bespeelde het volk als 
een populistische politicus en wist de onvrede te voeden.                                                                                                                            
Dankzij de niet lang daarvoor ontdekte boekdrukkunst – de 
sociale media van die tijd – verspreidden Luthers ideeën zich 
razendsnel. De geest was pas echt uit de fles toen voor – en 
tegenstanders zich organiseerden en (o.a. Duitse) vorsten 
het nieuwe geloof gebruikten om zich te ontdoen van de 
drukkende banden van keizerlijk en bisschoppelijk gezag.                                                                                                           
Christine Eichel, een Duitse publiciste en kenner van de 
protestantse geschiedenis van haar land. meent dat de 
Reformatie doorwerkt tot in het heden. ‘Matigheid, vlijt, 
spaarzaamheid en rationaliteit. Een oer mentaliteit die 
vijfhonderd jaar geleden gestalte kreeg. Een cultuur die 
gekenmerkt wordt door zelfcontrole, discipline en orde’.                                                                                                                                           
Dat het protestantisme als leef – en denkwijze überhaupt zo’n 
enorme invloed kon krijgen, is onder meer te danken aan het 
feit dat Luther ongelooflijk veel schreef over allerlei thema’s 
. Het huwelijk, familie, opvoeding, waren voor hem kardinale 
thema’s, net als de houding ten opzichte van arbeid, geld en 
macht. Luthers navolgers omarmden zijn opvattingen. Onder 
hen was Calvijn, die andere hervormer, die zo belangrijk 
zou worden voor Nederland. Niet alleen het kerkelijk gebeu-
ren staat bij Luther in het middelpunt, vertelt Eichel, Luther 
stelt ook dat het dagelijks leven in dienst staat van God.                                                                  
‘Wie vlijtig en betrokken in het leven staat, die prijst God’. 
Hierdoor bewerkte Luther een soort verwereldlijking van 
het geloof ‘. Luthers pleidooi voor een nieuwe manier van 
geloven , betekende veel meer dan een religieuze ver-
nieuwing. ‘ Luther leverde een totaal nieuw wereldbeeld ‘.                                            
Theoloog Selderhuis denkt dat Luther een katalysator is 
geweest in allerlei ontwikkelingen. Wat heel belangrijk bij 
Luther is de herwaardering van alles buiten de theologie om. 
Diezelfde Selderhuis is voorzichtig met al te grote gevolg-
trekkingen. ‘Er speelden veel andere zaken rond 1500 die 
grote gevolgen hadden, ontwikkelingen die al vóór Luther zijn 
ingezet. Denk aan de natuurwetenschappelijk inzichten van 
Copernicus en de ontdekkingsreizen van Columbus. Amerika 
wordt niet pas ontdekt in 1518’.
(een uittreksel van artikelen uit de dagbladen Trouw en Tu-
bantia: (wordt vervolgd  in het e.v. Kerkennieuws)
Johan Beumer)

Herdenking 500 jaar Reformatie Twente                                                                                                        
Op 19 april 2017, de woensdag na Pasen, neemt orga-
nist Dick Sanderman ons mee in de geschiedenis van het 
protestantse kerklied.  Wat zongen de aanhangers van de 
‘nije leer’ in ons land? Hoe is het gekomen dat in Neder-
land de psalmen zo lang ‘op hele noten’ zijn gezongen? 
We gaan zelf ook zo’n langzame psalm zingen in de berij-
ming van Datheen . Wat was de ‘korte zingtrant’ waarover 
Maarten ‘t Hart schrijft in zijn boek: Het Psalmenoproer ?                                                                                                                                                
Dick Sanderman is organist van de protestantse gemeenten 
in Rijssen en Hellendoorn. Hij was betrokken bij de totstand-
koming van het Nieuwe Liedboek en ook bij de onlangs 
verschenen liedbundel Weerklank.
Plaats: Kerkzaal van Sion, Johannes Vermeerstraat 2 , Rijs-
sen ; aanvangstijd: 19.30 uur

Zin in een ‘Luther’ reisje?  
Het Thüringen Bach-Festival met een Luthers tintje.
Met het voorjaar in gedachten is het wellicht een mooie ge-
legenheid om een reisje naar Thüringen – in midden Duits-
land – te ondernemen. Het Luther- jubileum biedt daartoe de 
mogelijkheid  om een leuk ‘Lutherreisje’ te maken. Per slot 
van rekening is de reistijd naar Thüringen (ca. 6 uur) relatief 
kort en maakt het een zeer geschikte bestemming om tijdens 
een van de weekenden  o.a. het Bachfestival  in april mee te 
maken. Thüringen staat niet alleen bekend om haar mooie 
landschappen en rijke cultuur. Veel belangrijke personen wer-

den in Thüringen geboren of hebben er gewoond. O.a. Bach, 
Luther en Goethe. Thüringen speelde een rol van betekenis 
in de Reformatie, o.a. doordat Luther hier een veilig onderko-
men kon vinden. Te midden van de prachtige en rijke cultuur 
van de Thüringse steden vindt er jaarlijks het Bach Festi-
val plaats. Bach en Luther: Bach werd in 1685 geboren in 
Eisenach. Zijn jonge jaren speelden zich af in dit stadje. Deze 
stad speelde  bijna twee eeuwen geleden eerder ook een 
rol in het leven van Maarten Luther. Hij ging hier vanaf zijn 
15e naar de Lateinschule. Bach en Luther hebben nog meer 
gemeen: beide waren rondtrekkende koorzangers, verbonden 
aan de kerk van St. Georg in Eisenach.

Het Thüringen Bach Festival zal op 7 april 2017 van start 
gaan; met 50 concerten, verspreid over vier weekenden; 
er  is  een enorm aanbod van muziek. Het openingsconcert 
vindt plaats in de Bachkerk in Armstadt. Naast een bezoek 
aan het concert kan men een bezoek brengen aan  bv. het 
stadskasteel, hier vindt men een Bach- tentoonstelling. Op 
zaterdag 22 april geeft de Nederlandse Bachvereniging in de 
St. Bartholomäus -dorpskerk een concert.
Het laatste weekend  van het Bach- Festival draait volledig 
om Luther. De festivalbezoeker krijgt een kijkje in het leven 
van de beroemde hervormer. In Eisenach ging Luther naar de 
Lateinschule. Op vrijdag 28 april wordt een lezing gegeven in 
het Lutherhaus. Verder speelt een klassiek kwartet stukken 
van Bach in de historische Wartburg. (Luther zat hier na zijn 
excommunicatie 10 maanden lang ondergedoken.) Verdere 
uitvoeringen vinden plaats in Mühlhausen, Erfurt en Weimar, 
allemaal plaatsen van belang in het leven van Luther. Luther 
studeerde in Erfurt, waarna hij in het klooster trad.

Een  tentoonstelling die ook  interessant is, is het Luther pa-
norama in Wittenberg. Dit panorama is het hoogtepunt  van 
het Lutherjaar 2017. Dit 360 graden panorama 
‘Rotonda ‘,  een grote loop-rotonde , neemt u mee terug naar 
de tijd  waarin Luther zijn 95 stellingen op de poort van de 
slotkapel nagelde en geeft de gebeurtenissen uit de tijd van 
Luther weer. In het oude deel van de stad  is dit panorama 
van 15 bij 75 meter opgezet. In o.a.  Torgau – in de buurt van 
Leipzig –   is vanaf mei nog de expositie : Torgau – ‘Resi-
denzstadt der Reformation’ te bewonderen.

Tenslotte: speciaal voor de 500e verjaardag van de Reforma-
tie is voor wandelaars de Luther -wandelroute ontwikkeld. De 
Lutherweg verbindt meer dan 30 belangrijke locaties uit het 
leven van Luther. In de ‘Luther to go ‘ app kunnen wandelaars 
alle routes vinden. Gratis en beschikbaar in het Engels en het 
Duits. ( De ‘Luther to go ‘app is te downloaden in App Store 
en de Play Store.)
(bron ”Is Geschiedenis”; Johan Beumer)

Hongersnood en waternood in Migumomiri   
Beste mensen,                                                                                                                                          
Zoals u ongetwijfeld weet steunen wij de 
stichting Furaha bij het realiseren van een 
scholingsplan waarbij de kinderen van 
Migumomiri in staat worden gesteld om 
een middelbare schoolopleiding te volgen 
en op die manier de leefomstandigheden 
in de breedste zin van het woord op een 
hoger plan te brengen. Op dit moment is er 
echter in Migumomiri een noodsituatie door 
extreme en langdurige droogte zoals ook in 
andere delen van Afrika.
GEEN WATER EN DAARDOOR OOK GEEN 
VOEDSEL. Het meer in Migumomiri staat bijna droog en 
bevat alleen nog maar vervuild water. De gemeenschap is 
op drift om water en voedsel te zoeken. Vanuit de projecten-
groep hebben we inmiddels de handdoek opgepakt, maar 
er is veel meer hulp nodig om aan deze ramp het hoofd te 
bieden. Op dit momentkrijgen de schoolkinderen op de twee 
basisscholen ’s morgens één beker maïspap om de ergste 
honger te stillen. Ook wordt er door de stichting Furaha, voor 
zover binnen hun mogelijkheden, per tankauto water naar 
de dorpen gebracht.. De mannen zijn veelal uitgezworven 
op zoek naar water en voedsel, maar de achtergebleven 
ouderen, zieken en zwangere vrouwen willen we graag in de 
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voedselhulp blijven betrekken. Daarvoor is echter veel meer 
geld nodig, met name om dit enigszins structureel te kunnen 
blijven doen. Wij doen daarom een oproep aan u uit de grond 
van ons hart: HELP, HELP, HELP !!!!!!!!.
Door de korte en directe lijnen die wij hebben komt uw hulp 
voor 100% en heel snel op de plek waar die oh zo nodig is. 
Help daarom door uw bijdrage over ter maken op rekening 
NL64 TRIO 0212 3062 78 O.v.v. droogte! T.n.v Stichting 
Furaha. Betrek ook uw vrienden, kennissen en familieleden 
bij deze actie door de nood onderwerp van gesprek te maken 
en hen het bankrekeningnummer door te geven. Heeft u een 
goed idee om geld in te zamelen voor ons doel? Schroom 
dan niet. Wij helpen u graag uw actie vorm te geven.

PDK zoekt WEBMASTER                                                                                                                                     
Om ook onze activiteiten en projecten via de moderne media 
met “de buitenwereld” te communiceren willen we graag 
in contact komen met een deskundige op het gebied van 
websites die als vrijwilliger ons wil helpen een site te bouwen 
en onderhouden. Mensen oriënteren zich heden ten dage met 
name via de multimedia en internet. Om zo breed mogelijk 
onze activiteiten en doelstellingen uit te kunnen dragen is een 
website eigenlijk onontbeerlijk. Bent u op de hoogte van de 
mogelijkheden die WORDPRESS biedt om een website te 
bouwen / te onderhouden en draagt u onze projectengroep 
een warm hart toe, dan vragen wij u contact op te nemen met 
Jan Vos, 06 23139397 / j.vos168@gmail.com of met Rinske 
Gerritsjans, 06 19118592 / rinskegerritsjans@gmail.com.

Naasten voor elkaar   
Zoals we al vele malen schreven in ons Kerkblad, kozen wij 
als Raad van Kerken dit seizoen voor het thema “Naasten 
voor elkaar” in de brede zin van het woord. We hebben drie 
sprekers hiervoor in de Oude Blasius gehad die ons over dit 
thema vertelden, elk vanuit zijn eigen invalshoek.
Allereerst in november nodigden we Pieter Omtzigt hiervoor 
uit. Hij vertelde ons duidelijke taal over de syrische vluch-
telingen en de nood in hun land, maar ook over het beleid 
van de regering hierin. Zeer boeiend met een grote opkomst.  
Daarna kwamen in januari ds. Herman Koetsveld met moslim 
Enis Odaci.  Bij hen ging het om de christenen en moslims in 
onderdrukking. Ook een bijzondere avond. Afgelopen maart 
kwam drs. Rob van Lint, hoofd van de immigratie en natura-
lisatiedienst uit Den Haag naar de kerk voor een lezing. Hij is 
hoofd van de immigratie- en naturalisatiedienst en vertelde 
ons open en eerlijk hoe dit beleid eruit ziet. Hij vertelde  prak-
tijkvoorbeelden.  Vele mensen vanuit het vluchtelingenwerk 
kwamen naar deze bijeenkomst, waar ze de kans kregen 
vragen aan hem te stellen. Ook deze avond was geslaagd en 
vond hij in de kerk een luisterend oor en een belangstellende 
groep mensen.
We zijn tevreden over de opkomst van de drie lezingen en 
ook alle sprekers waren tevreden over de interesse van de 
mensen. Ook over de prachtige kerk natuurlijk, die bij allen 
bijzondere indrukken achterliet.
Wij als Raad van Kerken willen blijven zoeken naar onder-
werpen vanuit het dagelijks leven. Ons blijven oriënteren 
op de Oecumene. De huidige Paus geeft hier steeds weer 
aandacht en uiting van, alleen moeten we geduld en begrip 
blijven opbrengen om samen onze weg verder te zoeken met 
respect voor elkaars geloofsovertuiging. Maar…wij hier in 
Delden gaan daar goed mee om en dat proberen we ook zo 
te houden. We willen voor iedereen deze avonden mogelijk 
maken, vandaar de vrije entree. Van de vrije bijdrage bij de 
uitgang proberen we weer nieuwe sprekers te vinden die ons 
laten nadenken over de onderwerpen die we aanboren.
We gaan deze maand weer aan de slag met ons nieuwe 
thema voor het komend seizoen en hopen u allen te blijven 
interesseren voor de Oecumene in Delden en omgeving.
Maar naast de lezingen, zijn wij ook blij met de drie Oecu-

menische vieringen waarin we weer een katholieke en een 
protestantse voorganger hebben. Laten we blijven vooruitzien 
en ons met elkaar verbonden blijven voelen, dan….zal het 
geloof binnen de kerken van Delden blijven groeien.
Vanuit de Raad van Kerken, wensen wij u allen, goede en 
zonnige Paasdagen met mooie vieringen, maar ook willen 
we van tevoren even stilstaan bij de gebeurtenissen van de 
Goede week en het lijden van Jezus dat  “toen” heeft plaats-
gevonden. We willen blijven gedenken wat hij voor de mens-
heid over had.

Ria Mudde-Jetten

4 mei herdenken we de overledenen van de oorlog                                                                    
Op donderdagavond 4 mei herdenken we in Delden de 
mensen die hun leven lieten in de oorlog. We komen samen 
om 18.45 uur in de Oude Blasiuskerk aan het Kerkplein in 
Delden, waar enkele gedichten worden voorgedragen door 
leden van de Raad van Kerken. Ook zal er mooie muziek ten 
gehore worden gebracht. We willen samen stilstaan bij alle 
overledenen die ons ontvielen in de oorlog. Een goed mo-
ment om even stil te staan bij oorlog en bij VREDE. Krijgen wij 
als mensen het voor elkaar om vrede te creëren in plaats van 
oorlog te blijven voeren? Oorlog betekent….verlies van men-
sen en van heel veel dingen en alleen om bezit van macht. 
Vrede is rust, harmonie en liefde. Een grote wens van ons 
allen, dus we blijven hopen. Hopen en vertrouwen en er aan 
werken, dat het eens zal gebeuren. 
We denken op 4 mei aan de mensen die we verloren zijn in de 
oorlog. Laten wij dankbaar blijven voor ons leven en blijven 
bidden voor VREDE.  Maar ook blijven gedenken en herinne-
ren aan diegene die we verloren in de strijd om macht.  
Na de bijeenkomst in de kerk is de kranslegging op het 
Ressingplein. Daar is ook de opstelling voor de stille tocht 
daarna. Om 19.30 uur lopen we naar de Openbare Begraaf-
plaats aan de Langestraat waar om 20.00 uur de herdenking 
zal plaatsvinden. Mogen wij als Raad van Kerken u hiervoor 
uitnodigen?

Ria Mudde,  voorzitter Raad v Kerken 

Midvastenwandeling   
Samen op weg naar Pasen

Op zondagmiddag 26 maart hebben we 
onder  ideale weersomstandigheden vanuit 
“de Voorhof”
de Midvastenwandeling gelopen.

Deze middag werd georganiseerd door de M.O.V. groep van 
de H.Geestparochie.

Met een flinke groep wandelaars, waaronder een vijftal jonge-
ren van het AZC uit Azelo, gingen we na de koffie om 14.30 
uur op pad.

Na een prachtige tocht door Twickel van ruim 6 km, stond om 
17.00 uur een eenvoudige maaltijd op ons te wachten.
De zeer geslaagde middag werd om 17.30 uur afgesloten 
door Pastoraal werker Ria Doornbusch.
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Van Palmzondag naar de Paaswake.  
40 dagen voor Pasen begint Jezus aan zijn tocht door de woestijn.
Eigenlijk moet je die tocht symbolisch zien, hij krijgt in de 40 dagen steeds de vraag 
van de duivel om zijn opdracht niet uit te voeren. De opdracht van Jezus is om te 
vertellen over het koningkrijk van God. Maar daarnaast weet Jezus dat hij zal sterven 
om alle verkeerde dingen die de mensen gedaan hebben te laten verdwijnen. 
Op Palmzondag vind voor hem een belangrijk moment plaats, Jezus laat zich dan als 
enige en laatste keer zien als Koningszoon. Hij rijd op een ezel Jeruzalem binnen om 
toegejuicht  te worden door de mensen met palmtakken en kleden op de grond. 
Op Witte Donderdag heeft hij het laatste avondmaal met zijn volgelingen. Judas ver-
raad Jezus en daarna word hij gevangen genomen. Op Goede Vrijdag word Jezus 
gekruisigd, samen met 2 misdadigers, op de berg Golgotha. Daarna is hij gestorven 
en begraven in een graf met een grote steen er voor. Tijdens de Paaswake herdenken 
we dat hij gestorven is en op 1e Paasdag is Jezus opgestaan uit zijn graf.
Vooral de Paaswake is een belangrijk onderdeel van deze paascyclus. Op de tele-
visie wordt de Passion gespeeld, en in de kerk is er de Paaswake. Dit jaar is er ook 
een speciale Paaswake voor kinderen in de Oude Blasius. Zie hiervoor het diensten-
rooster.
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t.b.v. KERKDIENSTEN 
NIEUWE BLASIUS EN 
OUDE BLASIUS.
Voor 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: 

01-05-2017   13-05-2017  interval 4 weken
29-05-2017   10-06-2017  interval 5 weken
03-07-2017   15-07-2017  interval 9 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


