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48e jaargang nr. 4 zaterdag 13 mei 2017

KERKENNIEUWSDELDEN

ALS PASEN EN PINKSTEREN

Met Pinksteren gaat het om drie sterke 
woorden: om Geestkracht, Wind en Adem. 
Drie woorden met een schat aan beteke-
nissen. Het gaat met Pinksteren om een 
feest waar je je adem van inhoudt!  En niet 
zomaar een adem: het is als de wind. En uit 
welke hoek waait die wind? In ieder geval 
is het geen wind die met alles mee waait. 
Niet, zoals de wind waait, waait je jasje. 
God neemt ons de wind niet uit de zeilen, 
maar Hij wil Zijn wind er wél onder hebben. 
En ‘wie wind zaait, zal storm oogsten.’ Met 
Pinksteren gaat het om een frisse wind, 
die door kerk en wereld en door ons eigen 
leven mag waaien. Drie woorden: geest-
kracht, adem en wind, Dat wij daarvan 
vervuld mogen worden.  
Het is ‘n bekend gezegde: ‘als Pasen en 
Pinksteren toch eens op één dag zou val-
len!’ Toch hoort Pinksteren wel degelijk 
bij Pasen! Ze vallen niet op één dag, maar 
die Geest moet het vieren van Pasen wel 
in ons levend houden. Zonder die Geest 
vallen wij weer zo gauw terug op het leven 
van de ene dag na de andere, met alle ge-
volgen van dien! Maar juist in deze tijd van 
vieren en beleven van nieuw leven kunnen 
we elkaar ook helpen die Geest van Jezus 
onder ons levend te houden, en wel door 
voor Hem open te staan in ons leven en 
Zijn Geest te delen met onze medemensen 
in nood, dichtbij en veraf. Delen in Barm-
hartigheid, omdat Barmhartigheid geen tijd 
kent.

U en jullie allen een geestkrachtig Pinkster-
feest toegewenst.

Ria Doornbusch pastor
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ZATERDAG 13 MEI
18.30 uur Gebedsdienst/Mariaviering
m.m.v. het kinderkoor
werkgroep

ZONDAG 14 MEI 
5e  ZONDAG  VAN PASEN
Moederdag
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het herenkoor
Pastor G.Geurts

WOENSDAG 17 MEI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

DONDERDAG 18 MEI
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZATERDAG 20 MEI
18.30 uur thema viering voor kinderen
Pastor H, Ogink

ZONDAG 21 MEI 
6e  ZONDAG  VAN PASEN
9.00 uur Kleuterkerk
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastor G. Geurts

WOENSDAG 24 MEI
Geen viering

DONDERDAG 25 MEI HEMELVAART
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastoor M. Oortman

ZONDAG 28 MEI  
7e ZONDAG VAN PASEN
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastor G. Geurts

WOENSDAG 31 MEI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

ZONDAG 4 JUNI
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 
9.30 uur Eucharistieviering 
H. Geest Parochie
m.m.v. dames- en herenkoren H. Geest 
Parochie
Pastor Z. Nowara en Pastoraal Team

MAANDAG 5 JUNI 2e PINKSTERDAG
9.30 uur Eucharistieviering
H. Geest Parochie
m.m.v. het dames- en herenkoor uit 
Hengevelde
Pastoor M. Oortman

10.00 uur Oecumenische viering buiten
bij de Oude Blasius
m.m.v. het dames- en herenkoor
Ds. K. Bergström en
Pastor H. v.d. Bemt

WOENSDAG 7 JUNI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

DONDERDAG 8 JUNI
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

LECTOREN EN LECTRICES
 14 mei.   9.30 uur  W. Velthuis
 21 mei.   9.30 uur  E   Cornel
 25 mei    9.30 uur  R. Wermelink
 28 mei.   9.30 uur  B. de Kamper
   4 juni   9.30 uur  G. Dijkman
   5 juni   9.30 uur  M. Jansink
 

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 14 mei
10.00 uur ds O.Mulder, Almelo, avond-
maalsviering
Oppas: Janna Huitink en Marieke Vehof
Nevendienst: Ada Bruynes
Uitgangscollecte: kerk

Zondag 21 mei
10.00 uur ds E.van der Meulen, Erica
Oppas: Anneke Kuperus
Nevendienst: Erica Bakker
Uitgangscollecte: PDK

Donderdag 25 mei, Hemelvaart
8.30 uur  ds. J.Meijer, Borne
Uitgangscollecte: kerk
Geen oecumenisch avondgebed

Zondag 28 mei
10.00 uur ds. A.Braakman, Diepenheim
Oppas: Thijmen Bakker en George 
Totonij
Nevendienst: Rinske Gerritjans
Uitgangscollecte: kerk

Donderdag 1 juni
19.00 uur oecumenisch avondgebed

Zondag 4 juni, Pinksteren
10.00 uur ds. K.Bergström
Oppas: Cristina Timmerman
Nevendienst: Pauline Dougle
Uitgangscollecte: Zending

Maandag 5 juni, 2e Pinksterdag
Raad van Kerken
10.00 uur Oecumenische viering buiten
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Zondag 14 mei Moederdag
Woord- en Gebed 10.15 uur
Ds. A.J. Snier

Vrijdag 19 mei
Woord en Gebed 15.00 uur.
Mw. A. v.d. Haar

Zondag 21 mei
Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Zondag 28 mei
Eucharistieviering 10.15  uur 
Pastor T. Escher

Vrijdag 2 juni 
Woord en Gebed 15.00 uur
Mw. D. Doornbos/Mw. A. de Jong

Zondag 4 juni  1e Pinksterdag
Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor M. v.d. Linde

Vrijdag 9 juni
Woord- en Gebed 15.00 uur
Mw. M. Mulder
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Weet u/je dat we nog steeds in de Paastijd zijn? (zie Hoofdartikel vorig Kerkennieuws)
Op de vijftigste Paasdag eindigt de Paastijd. Vijftig in het Grieks: Pentecoste/Pinksteren. Israël en de kerken vieren beide het Pink-
sterfeest maar ieder wel vanuit een eigen traditie.
In Israël viert men met Sjawoeot/Pinksteren het ontvangen van de Tien Woorden (de Wet). Daarnaast is het ook een oogstfeest; de 
eerste vruchten van veld en akker worden naar de tempel gebracht; daarom werd dit feest ook wel feest van de eerstelingen ge-
noemd.
In de kerken wordt op de vijftigste dag na Pasen ook het Pinksterfeest gevierd. Het verhaal uit Handelingen 2 wordt gelezen:  het ver-
haal van Heilige Geest die mensen enthousiast maakt en moed geeft om het verhaal van Jezus en zijn volgelingen verder te vertellen. 
Tien dagen voor Pinksteren is het verhaal van de hemelvaart van Jezus; terwijl hij de apostelen toespreekt, wordt hij (Jezus) terwijl zij 
toekijken, opgeheven, en een wolk neemt hem weg … (Naardense Bijbel). 
Uit het Liedboek: 
De Heer is opgetogen, Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen, voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven: Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede valt door die woorden heen. (nr. 666; t. Hanna Lam, m. W. ter Burg).

Johanna Stronks
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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
Jan Spoler - 1 april.- 91 jaar - Emmastraat 21 - e.v. M. Tibben
Gerdie Bults - 7 april - 69 jaar - Strampenstraat 13 - e.v  B. Averdijk

Kind laten dopen?
Doopzondag 5 november 2017
Voorbereidingsavonden:
Donderdag 5 oktober in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.
Donderdag 12 oktober in het parochieel centrum Hengevelderstraat 24 in Goor.
Tijdstip 20.00 uur .
Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in Delden.

ZIEKENCOMMUNIE
Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit doorgeven 
aan het secretariaat . Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat.
Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor buren of een familielid mee 
genomen worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.

Van de locatieraad/pastoraatgroep    
30 maart: ‘avond voor de geloofsgemeenschap’ 
‘Een constructieve avond’ was de ervaring van de aanwezigen tijdens deze avond.
Naast de informatie-uitwisseling  werden er goede ideeën aangedragen, waar we als 
geloofsgemeenschap wat mee kunnen doen. Belangrijk is en blijft dat een ieder zijn/
haar steentje probeert bij te dragen. “Wil je een onderdeel van de oplossing worden, 
dan moet je eerst onderdeel van de gemeenschap worden”, zei de van oorsprong 
Hengelose pater Hans Brugman, werkzaam in Kenia,  in 2013 in gesprek met NPO-
RKK.
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Paaskaars 
De paaskaars is een opvallend grote kaars: met de kandelaar 
erbij is ze vaak meer dan twee meter hoog! In de paaswake 
op paasavond wordt er voor de kerk een vuur gemaakt. 
Daaraan wordt de paaskaars ontstoken. De kaars wordt dan 
onder gezang van de gelovigen plechtig de donkere kerk 
binnengebracht. Alle gelovigen ontsteken hun kaarsje aan de 
paaskaars, tot de kerk een zee vol dansende kaarslichtjes is. 
De paaskaars is het symbool van Jezus die verrezen is: hij is 
het licht dat het duister, het kwaad heeft overwonnen.
De paaskaars is met een reeks  oude symbolen versierd: een 
kruis, het kruis is hét teken van het christendom en verwijst 
naar het verlossende lijden en de dood van
Christus, het hoogtepunt van zijn weerloze getuigenis tot het 
einde van de goddelijke liefde;
evenzeer symbool van de Lijdende als van de Verrezene, de 
alfa en de omega omdat Jezus het begin en het einde van 
alles is, het jaartal van het lopende jaar en vijf wierookkorrels 
die de vijf wonden van Jezus aan het kruis moeten voorstel-
len. 

Paastijd   
Hij is wel weggegaan uit het leven
maar niet uit ons leven,
want hoe zouden wij iemand dood kunnen wanen
die zo levendig in ons hart aanwezig is?
Augustinus (354-430)

Paasviering senioren
De jaarlijkse Paasviering voor de oudere parochiaan vond dit 
jaar op 19 april plaats. Na de eucharistieviering, waarbij het 
gemengd Blasiuskoor haar medewerking verleende,  
was er een gezellig samenzijn in de Driekoningenkapel.
Het was een mooie middag. Alle deelnemers en vrijwilligers 
bedankt. 

Hemelvaart van de Heer
Geef je hart
Heer, op wonderbare wijze bent U overal aanwezig en overal 
verborgen. U bent in alle hoge hemels en toch nergens te 
vinden; U bent tot in de diepten der aarde en toch nergens te 
vinden. Waar wij U ook zoeken:
U bent alleen wondere aanwezigheid.
U bent nabij en veraf.
Hoe bereiken wij U?
Geen vormen, geen tasten, geen voelen brengt U ons nader-
bij. Enkel uw geloof en liefde, enkel in het biddend en min-
nend gedenken van uw wondere Aanwezigheid bent u ons 
nabij.
Effrem van Edessa (306-373) 

Jan Horck

Dauwtrappersviering te Hertme 
Hemelvaartsdag 25 mei 2017         
Binnenkort is het weer Hemelvaartsdag. Veel mensen zijn al 
jarenlang in alle vroegte naar Hertme getogen om deel te ne-
men aan de Dauwtrappersmis. Ook dit jaar is dat weer moge-
lijk. Op het gebruikelijke tijdstip van halfzeven in de ochtend 
wordt in het Openluchttheater van Hertme de eucharistie 
gevierd, ondersteund met zang van het parochiekoor van de 
St. Stephanus te Borne.
U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze 
Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege 
tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtends op dat tijdstip 
nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. 
Wij raden u aan een kussen mee te nemen.
Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of 
thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even 
na- en bijpraten.
Wij heten u van harte welkom.

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme
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Geloven in de ander - samen werken aan een andere 
wereld.    
Met hart en ziel zetten missionarissen en missionair wer-
kers zich in voor de ander. Zij zijn solidair met arme en 
uitgesloten mensen en blijven als anderen gaan. Zij leven 
samen met hen
en staan naast de ander. Dat geeft de ander kracht en 
moed de eigen levensomstandigheid te veranderen. 
Geloven in de kracht van de ander. Dat doen father Nol Ver-
hoeven, Mill Hill-missionaris in Kameroen en Ellen Schouten, 
missionair werker in Venezuela. Zij werken vanuit dat vertrou-
wen in hun contact met bijvoorbeeld jongeren of tijdens de 
strijd om de dagelijkse middelen van bestaan.

‘Ik geloof in solidariteit met de ander’
Ruim dertig jaar werkt missionair werker Ellen Schouten in 
Venezuela met buitengesloten bevolkingsgroepen. ‘Internatio-
nale solidariteit is in onze geglobaliseerde wereld een nood-
zaak. Wij mogen onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid 
van anderen op deze aarde.’ Als lid van de lekenorganisatie 
Calama woont en werkt zij waar de arbeiders en de armen 
wonen en werken. ‘We trekken samen op voor ons recht op 
water, op elektriciteit, dat de vuilnis wordt opgehaald, dat 
de school opengaat of openblijft, dat de gezondheidszorg 
gratis wordt of blijft,’ beschrijft Ellen. Uit solidariteit met de 
arbeiders en armen zullen Calama-leden ook nooit een hoge 
functie aanvaarden. 

Leven van afval 
Op zondagen is Ellen in Cambalache te vinden, een dorp 
gelegen aan de Orinoco-rivier. Daar leven de Warao, indianen 
uit de delta. Zij verkopen het afval dat zij vinden. ‘Veel families 
zijn weer teruggegaan naar de delta omdat er in de stad voor 
hen bijna geen eten te krijgen is.’ Ellen stimuleert het verbou-
wen van verschillende gewassen. ‘Ik luister naar de mensen. 
Zoiets als een ruilmarkt kennen zij niet. Zij geven van wat zij 
hebben, als de ander iets nodig heeft.’ ‘Mijn werk is het delen 

van kennis en van het leven,’ zegt Ellen. Daar hoort ook de 
dagelijkse strijd om te overleven bij. ‘Zo kunnen we leren om 
een menselijker samenleving op te bouwen waar voor ieder-
een, voor ieder persoon, iedere groep een plek is,’ stelt Ellen. 
En is dat uiteindelijk niet de boodschap van de bijbel? ‘Jezus 
heeft nooit iemand uitgesloten. Pinksteren betekent voor mij 
uitgezonden zijn over de hele wereld in Zijn navolging. Om 
zijn Geest te ontdekken in de strijd van armen voor een mens-
waardig bestaan.’

Het gaat goed met de missie in Kameroen 
‘Het gaat goed met de missie,’ zegt father Nol Verhoeven. 
De Mill Hill-missionaris werd eind jaren zestig naar Kameroen 
gezonden. Zijn eerste standplaats was Mamfe in het noord-
westen van het land, inmiddels bijna vijftig jaar geleden. ‘Ik 
maakte mij eerst het pidgin eigen,’ herinnert hij zich. Ook 
begon hij enkele lokale talen te leren. Hij leerde de tradities 

kennen en bouwde vriendschappen op met de mensen. ‘Ik 
werd één met deze nieuwe wereld in het oerwoud in Kame-
roen,’ vertelt hij over deze beginperiode. Het meeste indruk 
maakten de daaropvolgende jaren in Akway; een jonge 
parochie midden in het oerwoud, die alleen toegankelijk 
was via buurland Nigeria of met een vliegtuigje. ‘Er was een 
kliniek, een weeshuis en een school. Ik bezocht honderdvijftig 
dorpen en gehuchten te voet,’ vertelt father Nol. Maar een 
weg was er niet. Hij was er met een priester, vier zusters, een 
lekenmissionaris en een verpleegster. Zij gaven catechese, 
sacramenten en zorgden voor basisgezondheidszorg. ‘In de 
twaalf grootste plaatsen bouwden we een verblijf en een ge-
zondheidspost. Hier en daar bouwden we een kabelbrug met 
steun uit Europa,’ vertelt hij.

Actieve parochiegemeenschap 
Begin jaren negentig was er een hechte samenwerking tussen 
christelijke en moslimgemeenschappen door de onrustige 
situatie in het land. Net voor de eeuwwisseling werd Mamfe 
een bisdom. ‘Het jonge bisdom ging voortvarend te werk.’ 
Parochieraden vergaderden hele weekenden. Het waren 
steeds feestelijke reünies. ‘Comités en raden schoten als 
paddenstoelen uit de grond. Ik werd pionier-vicaris generaal 

en deed de pastorale planning. Tegelijkertijd was ik pas-
tor van de kathedraal.’ Father Nol ging nog steeds naar de 
buitenstaties op lange voettochten die soms dagen konden 
duren. ‘Mamfe had de juiste energie en kreeg lokale aanwas.  
Die ene parochie telt er nu in totaal maar liefst zestien. En dat 
in minder dan twintig jaar tijd. Missie met plaatselijke mensen 
en middelen. De kerk bruist.’

Wees solidair!  
Ellen en father Nol, en met hen honderden missionair werkers 
en missionarissen, staan kwetsbare mensen bij in hun strijd 
tegen armoede en onrecht. Wereldwijd. Dankzij de steun van 
betrokken mensen in Nederland maken zij een verschil voor 
de mensen met wie zij hun leven delen. 
www.weeknederlandsemissionaris.nl 
Geef aan de pinkstercollecte en komt u niet in de kerk  stort 
uw pinksterbijdrage voor de WNM op NL46RABO313363838 
t.n.v. Aktie Wereldnood te Delden 
o.v.v. Week Ned. Missionaris

Voor meer informatie: M.O.V.groep, Wim Petersen 



7

Beste gemeenteleden, 
Deze keer een kort stukje van mijn hand. Mijn taak in uw gemeente is bijna af-
gerond. De afgelopen weken ben ik ook steeds minder in Delden geweest. Het 
betekent afronden van de laatste dingen, de beroepingscommissie op vlieghoogte 
brengen en mijn laatste kerkdienst in Delden op 21 mei. Het voelt voor mij in ieder 
geval als een natuurlijk moment om afscheid te nemen. 

Bij mijn komst naar Delden in augustus 2015 luidde de opdracht vooral: overbrug-
gen. Dat betekende samen met u een periode overbruggen, letterlijk de brug over-
lopen naar de overkant. Voor mijn gevoel is die overkant ook daadwerkelijk bijna 
bereikt: de beroepingscommissie gaat deze maand zelfstandig verder om een 
nieuwe predikant te zoeken. Dit betekent dat we een teambuildingsmiddag- en 
avond hebben gehad om een team te worden. We deden dit in de Martinushof in 
Markelo met een Emmaüswandeling en een maaltijd, gecombineerd met opdrach-
ten om elkaars zwakke en sterke kanten beter te leren kennen. Daarnaast maakte 
een cursus beroepingswerk onderdeel uit van de dag. De volgende stap voor de 
beroepingscommissie is een stappenplan maken, een voorzitter en secretaris kie-
zen en dan aan het werk! Ik trek mij dan terug als adviseur van deze commissie. 

Natuurlijk gaat het proces altijd verder, net zoals het Evangelie nooit gestold is in 
de tijd, is een gemeente dat ook niet. Het is eigen aan gemeenten uit de Reforma-
tie om steeds opnieuw gereformeerd/hervormd (semper reformanda) te worden en 
nieuwe wegen te zoeken om kerk te zijn die past bij deze tijd. Soms gaat dat met 
kleine stappen, soms met wat grotere. Voorgangers zijn voorbijgangers: ze lopen 
een tijdje mee met de gemeente en gaan dan weer verder. En de gemeente gaat 
ook verder, met behulp van alle vrijwilligers en ambtsdragers. Voor het verdere 
proces in uw gemeente gaat er nu weer iemand anders gezocht worden als voor-
ganger. En daar heb ik alle vertrouwen in! 

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...    
Aankondiging visitatie    
De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op dinsdag 30 mei a.s. onze gemeente 
bezocht wordt voor een reguliere visitatie door Ds. H.Engelsma, Dorpsstraat 41, 
7447 CM Hellendoorn, 0548-655925, H.engelsma1@kpnmail.nl, en door dhr. 
M.R.A.Luijpen, Twentseweg 1, 8141 PP Heino,
0572-39 08 29 / 06- 275 366 38, luijpen@me.com.
Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit het regionaal college eens in de 
vier jaar aan alle gemeenten in de classis brengt. Dit jaar zijn de gemeenten van 
onze classis aan de beurt. 
De beide visitatoren brengen een bezoek aan de predikant en de kerkenraad, 
spreken met vertegenwoordigers van verenigingen en werkgroepen en willen ook 
graag gemeenteleden de mogelijkheid bieden om met hen te spreken. 
Commissies / verenigingen / werkgroepen die de visitatoren willen spreken, wor-
den hiervoor uitgenodigd om op 30 mei tussen 19.00  en 19.30 uur in de Voorhof 
aanwezig te zijn. 
Gemeenteleden zijn welkom tijdens een inloopspreekuur tussen 19.30 en 20.00 
uur in de Voorhof. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er leeft in de 
gemeente, stellen de visitatoren het op prijs stellen als ook u, als gemeentelid, iets 
komt vertellen, bijvoorbeeld over de volgende vragen: wat houdt u bezig in het 
kerkenwerk, waar heeft u misschien zorgen over, wat betekent het voor u om lid 
van de kerk te zijn?
Weet u van harte uitgenodigd en aanmelding vooraf is niet nodig! 

Afscheid ds. E. van der Meulen   
Per 1 juni stopt onze interim-predikant ds. E. van der Meulen met haar werkzaam-
heden binnen onze gemeente. Haar werkzaamheden waren deels al afgerond. Een 
laatste taak was het opstarten van het beroepingswerk. Zij heeft de leden van de 
beroepingscommissie inmiddels voorbereid op het  beroepingswerk. Ook deze 
taak zit er nu bijna op. De beroepingscommissie gaat nu aan de slag.
Zondag 21 mei gaat ds. van der Meulen voor het laatst voor in onze kerk. Na af-
loop van de dienst is er de mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie 
en iets lekkers, afscheid van haar te nemen.

Namens de kerkenraad
Marianne Nijman, scriba

PALMPASEN   
Het is 9 april 2017. De kerkdienst in de Oude Blasius begint anders dan anders. 
Het is namelijk Palmpasen. Er wordt een lied gezongen over de koning die binnen-
rijdt. ‘Dans en zing: hosanna voor de koning; dans en zing: hosanna voor de Heer!’  
Hosannah, komt van het Hebreeuws ‘Hosjiah na,’
‘bevrijdt toch’. Als je goed luistert hoor je er de naam van Jezus in: Jehosjuah, de 
Heer bevrijdt. 

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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Ondertussen komen tweeëntwintig (!) kinderen met prachtig 
versierde stokken binnen. Een broodhaantje bovenop, taxus-
groen, chocolade-eieren en snoep. Een feestelijk gezicht. Ze 
maken een paar rondjes door de kerk. Eén van de kinderen 
leest het bijbelverhaal.  Er wordt nog wat nagepraat. We zin-
gen het projectlied en de kinderen verlaten de kerk om samen 
met de kinderen van de Nieuwe Blasius naar St Elisabeth te 
gaan. Daar wonen de kinderen de dienst in de Drie Koningen 
Kapel bij.

Wat een vreugde is het om zo’n grote groep kinderen met 
hun ouders in de kerk te zien. Wat een vreugde dat we op 
deze manier een waardevolle traditie en een bijzonder verhaal 
mogen doorgeven aan de volgende generatie. Elke zondag is 
er een apart programma voor de kinderen. Ook op ‘normale’ 
zondagen bent u samen met uw kinderen van harte welkom.

DIACONIE 
Waterfilters naar Madagaskar 
Afgelopen februari ben ik Maarten Bruynes, diaken in uw ge-
meente, met 13 mensen 3 weken naar Madagaskar geweest. 
Het was een reis met een tweeledig doel. Ten eerste om 
deelnemers aan groepen die ik train te laten zien en ervaren 
wat een met het evangelie onbereikte bevolkingsgroep is -een 
soort studie reis dus- en ten tweede om die bevolkingsgroep 
en mijn daaronder werkzame collega’s te bemoedigen en te 
helpen.

Vaak hoor ik van mensen die zo’n reis maken de opmerking: 
‘Ik dacht dat die mensen wel gelukkig zouden zijn maar dat 
blijkt niet het geval.’ De hopeloosheid en uitzichtloosheid 
van zo’n bevolkingsgroep dringt dan pas goed door tot het 

reisgezelschap. Het is overleven wat voor zo’n groep de klok 
slaat. Eten en van ’s-ochtends vroeg tot ’s-avonds laat wer-
ken om te kunnen eten en hopen op een redelijke oogst.
Vorig jaar ben ik ook met een groep in dat dorp geweest en 
heb het evangelie en kennis kunnen brengen. Een boodschap 
die zij nog nooit eerder gehoord hadden. Het resultaat was nu 
merk- en zichtbaar in het dorp. 
Bijvoorbeeld een veertiental boeren hebben een coöperatie 
opgericht om samen lusten en lasten te delen en zo mogelijk 
de problemen van hun dorp aan te pakken. De uitdagingen 
waar zij voor staan zijn schoon drinkwater, elektriciteit en on-
derwijs. Zo’n coöperatie oprichten is op zich al een uitdaging 
omdat die ondernemingsvorm officieel geregistreerd moet 
worden bij de overheid en dat kost wel €80 per jaar, in lokale 
valuta 240.000 AR. Als 
we dan weten dat een 
kopje koffie 50 AR is 
en dan begrijpt u dat zij 
dat niet hebben.
Een ander voorbeeld 
is dat de geloofsge-
meenschap aan het 
groeien is. Terwijl wij in 
het dorpje verbleven 
waren er drie men-
sen die meer over het 
christelijk geloof wilden 
weten. En samen met 
onze vertalers hebben 
we hun vragen zo goed 
als we dat konden 
beantwoord. Aan het 
einde van onze periode 
heeft de gemeenschap 
hen mogen dopen. De 
gemeenschap heeft 
impact in het dorp 
omdat ze regelmatig 
samen eten en dan 
de zwakkeren in de 
samenleving, weduwen en wezen, daarvoor ook uitnodigen. 
Er wordt dan gegeten, gezongen en gedanst. 

Van de diaconie kreeg ik €1600 mee voor 28 waterfilters zo-
dat er tenminste in de lokale klinieken en in de gemeenschap-
pen schoonwater is voor de zwakken en zieken zodat zij weer 
kunnen herstellen. Die waterfilters komen zeker nu goed uit 
omdat begin maart het gebied getroffen is door de cycloon 
Enawo. Ruim honderdduizend daklozen en zeker honderd 
doden waren het gevolg. Dorpen onder water en natuurlijk 
al het drinkwater besmet. En nog maar niet te spreken over 
de gevolgen voor de oogsten. In elk geval is de eerste vanille 
oogst totaal mislukt. Mijn contacten in Madagaskar stuurden 
mij een bericht vlak na de cycloon dat ze enorm dankbaar 
waren voor Gods voorziening in de waterfilters. 
Deze dank wil ik u graag overbrengen.
Maarten
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Hartelijk dank  
Pasen ligt achter ons en daarmee ook de veertigdagentijd. 
Gedurende deze periode is er gecollecteerd voor het inloop-
huis voor dak- en thuislozen van de Stichting Kruispunt in 
Arnhem. Zowel in de kerk als in het verpleeghuis Elizabeth 
is er ruimhartig gegeven. Ik mocht op paasmorgen tijdens 
de dienst een cheque van 2000 euro in ontvangst nemen. 
Geweldig! Namens bestuur, medewerkers en bezoekers van 
Kruispunt wil ik u dan ook heel hartelijk bedanken. Uit de vele 
positieve reacties die ik mocht ontvangen kon ik opmaken 
dat u Kruispunt en haar bezoekers in korte tijd in uw hart 
heeft gesloten. En dat is minstens even veel waard als de 
giften. Oog hebben voor mensen die aan de rand van onze 
samenleving bivakkeren, ze werkelijk willen zien en gelijk-
waardig tegemoet treden, maakt dat je ook anders naar de 
wereld en jezelf gaat kijken.

Een nadere kennismaking wordt u geboden in de vorm van 
een Deldense Kruispunt kookgroep. De diaconie roept men-
sen, die dat willen, op om zich te melden voor een kook-
groep. Het komend jaar wordt er dan drie keer op Kruispunt 
voor de bezoekers gekookt. De diaconie neemt de kosten 
van de ingrediënten op zich en de organisatie. Het is een 
gezellige boel bij ons en de bezoekers tonen zich altijd meer 
dan tevreden met de maaltijd. Een praatje is gauw gemaakt. 
Namens de gastvrouwen en de vrijwilligers: van harte wel-
kom!

Connie Vliek
Pastor Stichting Kruispunt

GIFTEN  
Via een wijkcontactpersoon ontvingen wij 10 euro.
Wij willen de gever van harte bedanken.
Namens het College van Kerkrentmeesters.
W. Weenk 

Inleiding 
Op 31 oktober 1517 spijkerde 
Maarten Luther 95 stellingen op de 
deur van de kerk van Wittenberg 
(Duitsland). Van oudsher wordt dat 
als het begin van het Protestantisme 
beschouwd. In de komende num-
mers van Kerkennieuws treft u enige 
artikelen aan over de betekenis van 
deze grote kerkhervormer. Lande-
lijk 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 (1517 – 2017)  

De man, die de wereld veranderde …. (3) 
Het laatste deel van onze serie in het Kerkennieuws : De man 
die de wereld veranderde....
De erfenis van Luther bevat niet louter jubeltonen. Zijn anti-
Joodse uitspraken werden o.a. door de nazi’s gebruikt om de 
kerken achter hun antisemitische plannen te krijgen. Mensen 
zeggen er moe van te worden  wanneer het over Luther gaat, 
steeds zijn Jodenhaat ter sprake komt. Herman Selderhuis, 
theoloog en historiekenner zegt in het dagblad Tubantia: 
‘Laten de mensen maar schrikken wat hij heeft gezegd. Maar 
je doet hem geen recht als het alleen daarover gaat. De hele 
mens zien is moeilijk. Hij wilde de kerk ontdoen van alle fran-
je en terug naar de Bijbel. Als we geloven dat de Bijbel het 
woord van God is, is dat de norm ‘ . Aan Selderhuis de vraag 

gesteld: ‘Zijn wij hem vergeten ? Hebben we meer met Cal-
vijn ? , zegt hij: Er bestaat bij ouderen een Luther beeld zoals 
ik had. De ideale vrome. Ons land is meer gestempeld door 
Calvijn. Calvijn is wel de beste leerling van Luther genoemd. 
Hij heeft veel van hem overgenomen. De betekenis van 
Luther gaat veel verder dan het kerkelijk aspect. Zijn nieuwe 
manier van denken veroorzaakte een domino aspect waar 
andere visies op huwelijk , seksualiteit, geloof en politiek, 
uit voortkwamen. Ook op cultuur, wetenschap en onderwijs. 
Het is noodzakelijk om daar kennis van te nemen. Luther is 
iemand die de wereld ingrijpend heeft veranderd ‘…..
( Herman Selderhuis, geboren in Enschede in 1961, predikant 
in chr.geref. kerken en thans hoogleraar Kerkgeschiedenis 
en Kerkrecht aan de theologische universiteit in Apeldoorn; 
auteur van het in 2015 verschenen boek: Luther, een mens 
zoekt God’.
Selderhuis is ook directeur van Refo 500, een platform ter 
ondersteuning van activiteiten en ideeën rond 500 jaar Refor-
matie.   Herman Selderhuis is gehuwd , geboren in Enschede 
en woont in Hasselt.. Een ander boek over Luther is van: 
Volker Leppin :  
‘Maarten Luther, biografie van een hervormer ‘ ( uitg. Meulen-
hoff)
(bron: dagbladen Tubantia/Trouw – Johan Beumer)

Protestantse Kerk Nederland  (PKN) over Luther 
Verklaring:   
Nederlandse protestanten nemen voor het eerst afstand van 
de anti Joods tirades van hun geestelijke grootvader Maarten 
Luther. Wat de Duitse reformator heeft gezegd over Joden 
‘kan absoluut niet’ stelt  de Protestantse Kerk Nederland  ( 
PKN), in een verklaring  die op 1 oktober 2016 werd voorge-
lezen tijdens een studiedag in Utrecht.
Luther was in de Europese geschiedenis niet de enige 
Jodenhater, maar in het eeuwenlange antisemitisme heeft 
hij wat betreft de PKN wel een akelige rol gespeeld. De kerk 
reageert daarmee op een oproep die Joodse prominenten 
afgelopen zomer in het dagblad Trouw deden. De herden-
king van 500 jaar Reformatie die in 2017 plaatsvindt mocht 
van hen niet doorgaan zonder het nadrukkelijk afkeuren van 
Luthers schaduwzijde.
Luther trok tegen het einde van zijn leven flink van leer in het 
boekje ‘Over Joden en hun leugens ‘(1543). Protestantse ker-
ken hebben die teksten vervolgens gebruikt om discriminatie 
en geweld tegen Joden te legitimeren.’ Onze kerk bestond in 
die roerige tijden nog niet ‘ benadrukt  de PKN in een verkla-
ring:
‘In deze kerk wordt de band met Luther niet door iedereen 
op dezelfde manier gevoeld’. De PKN kwam in 2004 voort 
uit een aantal fusies. Maar als voortzetting van de Lutherse 
Kerk weet de Protestantse Kerk Nederland zich deel aan een 
Lutherse geschiedenis die zijn zwarte bladzijde kent. Ze moet 
zich naar eigen zeggen steeds opnieuw ‘reformeren’ .
Joods prominenten zijn tevreden met de verklaring. Vlg. de 
orthodoxe rabbijn Evers en Muller van het  Centrum Informa-
tie en Documentatie Israël (CIDI) zeggen beiden dat de PKN 
ervoor moet blijven zorgen dat het antisemitisme van Luther 
geen plaats krijgt in de kerk. Dat moet je blijven doen. Uit 
een gesprek in februari 2016 zijn  Joods prominenten met 
de PKN in gesprek over dat onderwerp. In een harmonische  
sfeer en volgens de liberale rabbijn Menno ter Braak : ‘Het is 
wel duidelijk dat PKN een paar eeuwen verder is’.
De PKN was niet de eerste protestantse kerk die zich van 
Luthers tirades distantieert. De Lutherse Wereldbond deed 
dit al in 1984. De uitspraken van de reformator waren, zondig 
en ontegenzeggelijk agressief, stelde deze.
De Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) ging in 2015 een 
stap verder: ‘Er loopt geen directe lijn van Luther naar de Ho-
locaust, stelde de EKD in een officiële schuldbekentenis. Ze 
verontschuldigde zich dat  ze Joden verregaand in de steek 
had gelaten’.
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Oecumenische viering 2e Pinksterdag.     
Op maandagmorgen – tweede Pinksterdag - op 5 juni om 
10.00 uur vieren we in Delden de Oecumenische dienst op 
het grasveld bij de Oude Blasius. We gaan altijd van mooi 
weer uit en rekenen er ook dit jaar op. Mocht het toch minder 
mooi weer zijn, dan zal de viering in de kerk zijn.
Leden van de Raad van Kerken hebben samen met pastor 
Hélène van den Bemt en dominee Kees Bergström een mooie 
viering voorbereid. Deze beide pastores zullen voorgaan in 
deze viering. Het RK dames en herenkoor zal deze dienst be-
geleiden met hun zang en de trompettist Douwe de Vries zal 
met zijn trompet klinkende vreugde van het Pinksterfeest aan 
ons laten horen. We hopen op een grote opkomst om samen 
het vuur in onze oecumenische harten brandend te houden. 
Bovendien zal de Kuti-bijbel uit Keszthely – Hongarije, weer 
worden doorgegeven en zal hij weer verhuizen van de Nieuwe 
Blasius naar de Oude Blasius. Deze Bijbel werd jaren geleden 
gegeven door ds. Kuti, die de oecumenische verbondenheid 
van de kerken hiermee wilde verstevigen. U bent allemaal uit-
genodigd om het Pinksterfeest samen met ons te vieren. Ook 
van buiten Delden bent u uitgenodigd. We zijn in de natuur en 
hopen dat u zich allen thuis voelt in deze dienst. Laat u zich 
deze morgen inspireren door het vuur van de Heilige Geest.

Ria Mudde, voorzitter Raad v. Kerken

Ds. Johan Goud verzorgt, een avond met de titel ‘Stilte in de 
poëzie’ met als thema ‘De kracht van de verbeelding’
donderdagavond 18 mei, 20.00 - 21.30 uur
Plaats: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11 te Hengelo.
Deze bijeenkomst gaat in het bijzonder over de poëzie. 
Het thema en de verbinding ervan met dichterlijke taal liggen 
me na aan het hart. 
In de lezing zal ik allerlei stilte-gedichten bespreken.
ds. Johan Goud
Johan Goud is emeritus hoogleraar theologie en emeritus 
remonstrants predikant.

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 4 juni 2017: Pastor Ward Cortvriendt

De Lutherse dienst in Twekkelo vindt plaats in de Johannes 
Kerk, Twekkelerweg 110 te Enschede en begint vanaf 

MAART 2017 OM 10.30 UUR !!!
Zondag 21 mei 2017: Domina IJda de Mol - Buizert
Zondag 18 juni 2017: Domina IJda de Mol-Buizert

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

HEMELVAART   
In de middeleeuwen werd met Hemelvaart in sommige ker-
ken een houten beeld omhooggetrokken door een opening 
in het gewelf. Dat was een uitbeelding van de Hemelvaart. 
Een dergelijke opening heet “gat naar de hemel” Dat ging als 
volgt.

“Gat naar de hemel”  
Een “gat naar de hemel” is een opening in het gewelf dat 
zich voor het koor bevindt. Ook in Delden bevindt zich in het 

oostelijke gewelf van het middenschip een dergelijk gat. Dit 
gat is bij de bouw van de kerk als hijsgat voor bouwmateriaal 
gebruikt. Op de zolder ligt nog een houten deksel met een 
diameter van ongeveer 60 cm, dat dit gat kon afsluiten.
Dit gat zou later in de “passiecyclus” als “gat naar de he-
mel” gebruikt kunnen zijn in de periode van dertiende tot de 
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zestiende eeuw. In de meeste gevallen waren rondom het gat 
engelen met lijdensattributen geschilderd. Dat is ook  in de 
Oude Blasiuskerk rond 1500 gebeurd, wat een sterke aanwij-
zing is dat het inderdaad om een gat naar de hemel (Himmel-
loch) gaat. Nu zijn er drie lampen in de opening aangebracht.

Paascyclus  
In de late middeleeuwen was er behoefte aan om de heilsge-
schiedenis en in het bijzonder de Passie zo concreet mogelijk 
voor te stellen. Daarbij werd de liturgie aangepast met spe-
ciale lezingen, handelingen en gezangen. Tijdens de passie-
cyclus werden de gebeurtenissen, die beschreven zijn in het 
evangelie, door de priester uitgebeeld. In sommige kerken 
was daarvoor speciaal een gat in het gewelf voor het koor  
aanwezig. Soms was het gat omringd door geschilderde 
wolken. In de meeste gevallen waren rondom het gat engelen 
geschilderd met lijdenswerktuigen, de “Arma Christi”.
De Passiecyclus verliep dan als volgt:
Op Goede Vrijdag werd “Christus begraven” door een Chris-

tusbeeld in een kist op het koor te leggen. Op Paasmorgen, 
de opstandingsmorgen, werd het beeld uit de kist gehaald en 
op het altaar gezet. Het bleef daar staan tot  Hemelvaart. Dan 
werd het beeld met een touw vanuit het gat omhooggetrok-
ken en verdween in de opening naar de “hemel”. De daarvoor 
gebruikte beelden hadden een oog of een haak. Tijdens deze 
dienst was de evangelielezing daarop aangepast en werd het 
opstijgen van Christus bezongen in gezangen. 
Maar het gaat nog verder. Op Pinksteren werd de Hei-
lige Geest in de vorm van een duif uit het gat neergelaten. 
Daarom heette het gat in de volksmond ook wel “duivengat”. 
Meestal werd een houten duif aan een touw neergelaten. In 
sommige kerken werd zelfs een levende duif gebruikt. Als de 
koster eens grappig wilde zijn, riep hij dat de duif door de kat 
was opgegeten. 
Er is in elk geval één beeld dat hiervoor gebruikt is, overge-
bleven. Dat bevindt zich in het “Museum Kurhaus Kleve”. Dit 
laatgotische beeld uit 1476 is van eikenhout en 99 cm groot. 
Omdat niet elke parochie een beeld had, werd ook wel een 
kruisbeeld gebruikt. Er zijn nog voorbeelden bekend van
kisten waarin het beeld werd gelegd. Later werden hiervoor 
vaak horizontaal verlopende rechthoekige nissen in de muur 
van het koor gebruikt. Deze zijn nog in meerdere kerken in 
Nederland te vinden. Dat geldt ook voor een aantal kerken 
waar nog een “gat naar de hemel” aanwezig is. Het voor-
beeld met de wolken bevindt zich in de Joriskerk in Amers-
foort.

Dick Schuuring
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BIJZONDERE DIEREN IN DE BIJBEL    
In de Bijbel komen een heleboel dieren voor. 

Soms hebben dieren een betekenis, ze zijn dan 
een symbool voor iets. Voorbeelden hiervan zijn:

Mier: een hardwerkend diertje, ze worden als voor-
beeld gebruikt omdat ze klein zijn en sterk. Ze kunnen wel 50x hun eigen 

gewicht tillen. In het Bijbelboek Spreuken staat dat mieren zwak lijken maar 
eigenlijk heel slim zijn. En ondanks dat ze geen leider hebben heel goed weten 

wat er moet gebeuren, Spreuken 6:6-8 en 30:24-25
Duif: deze komen veel voor in de Bijbel, in het Hebreeuws heten ze Jona, ook een 
naam voor de mannen in Israël. Nadat Noach een duif laat vliegen en het  terug komt 
met een takje is de duif het teken van vrede en wordt deze met een olijftak afge-
beeld. Maar ook als Jezus word gedoopt komt er een duif uit de hemel naar hem toe. 
Dit is daarom het teken van de heilige Geest.
Adelaar en mus: ook de adelaar komt voor in de Bijbel en staat voor de aandacht en 
liefde van God: zoals een adelaar zijn jongen op zijn vleugels opvangt als ze leren 
vliegen zo is de liefde van God voor zijn volk: Deuteronomium 30:10-11. Ook de mus 
is belangrijk, Jezus gebruikt deze vogel om te laten zien dat God voor hen zorgt. 
Mussen kosten bijna niets je hebt er al 5 voor een paar cent. Toch vergeet God geen 
enkele mus, Lucas 12:6
Schaap: In het Oude Testament worden de mensen vergeleken met de schapen in de 
kudde. De kudde is een beeld van Gods volk. En hiervan is God de herder die goed 
voor de kudde zorgt. In Lucas 15:1-7 staat hoe blij de herder is dat het zoekgeraakte 
schaap weer terecht is. En in Johannes 10 noemt Jezus zichzelf de goede herder. 
Het schaap is ook vaak afgebeeld in schilderijen over de Bijbel.
Vreemde dieren: ook vreemde dieren komen in de Bijbel voor. Een draak Leviathan 
en het monster Behemot. Maar God verslaat ze beide. De profeet Ezechiël krijgt een 
droom met hierin 4 bijzondere dieren, met ieder 4 gezichten, en vleugels. In Openba-
ringen 4:6-11 staat dat Johannes 4 dieren ziet bij de troon van God. Op schilderijen 
worden ze vaak afgebeeld als een Engel, een Leeuw, een Stier en als een Adelaar.
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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: 

29-05-2017   10-06-2017  interval 5 weken
03-07-2017   15-07-2017  interval 9 weken
04-09-2017   16-09-2017  interval 4 weken

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

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

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via

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


