Augustus
Dit nummer van Kerkennieuws beslaat
de maanden juli en augustus.
Voor de akkerbouwers is augustus de
oogstmaand. Ik las pas dat ons woord
‘oogst’ ook van het woord ‘augustus’
afkomstig is. De maand augustus heeft
zijn naam weer te danken aan keizer
Augustus, die we allemaal kennen uit
het kerstverhaal. Hij liet de toenmalige
zesde maand, ‘Sextilis’, naar zichzelf
vernoemen.
Ach ja, als je machtig en beroemd
bent, wil je wel eens wat. Daarom
hierbij een spiritueel verhaaltje over
hoogmoed en bescheidenheid.
Het is te vinden in Martin Bubers
‘Chassidische vertellingen’.
Rabbi Abraham kwam eens naar het
huis van zijn schoonvader in Kremnitz.
De voornaamste mannen van de
gemeente kwamen bijeen om de
heilige te begroeten. Hij echter keerde
zich niet naar hen toe, maar keek het
raam uit naar de berg, aan de voeten
waarvan de stad lag. Een van de
wachtenden, van eigen geleerdheid
overtuigd en op eigen waardigheid
bedacht, sprak ongeduldig: ‘Wat staart
u zo naar die berg? Hebt u zoiets nog
niet eerder gezien?’
De rabbi antwoordde: ‘Ik kijk en
verbaas me erover hoe zo’n kluit aarde
zich groot heeft gemaakt tot ze een
hoge berg werd …’
Wellicht dat de maanden juli en
augustus er voor u heel anders uitzien
dan andere jaren, mede door het
coronavirus. Misschien zit een vakantie
er dit jaar toch nog in, en anders is er
in Delden en omgeving genoeg om je
op vakantie te wanen.
Hoe dan ook, thuis of onderweg,
vergeet vooral niet van de zon te
genieten en bijvoorbeeld van een ijsje
in Delden.
Markt, Delden

Ds. Dick Juijn
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Zondag 28 juni
10.00 uur: ds. D. Juijn

DRIEKONINGENKAPEL

Zondag 5 juli
10.00 uur: ds. D. Juijn
Collectes
In de dienst: binnenlands diaconaat
Uitgang: kerk
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Zondag 12 juli
10.00 uur: ds. D. Juijn
Collectes
In de dienst: project diaconie
Uitgang: kerk

Zondag 9 augustus
10.00 uur: ds. P. ten Kleij
Collectes
In de dienst: project diaconie
Uitgang: kerk

Zondag 19 juli
10.00 uur: ds. C. Verrips
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

Zondag 16 augustus
10.00 uur: ds. C. Verrips
Collectes
In de dienst: zending
Uitgang: kerk

Zondag 26 juli
10.000 uur: ds. H. van Dijk
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

Zondag 23 augustus
10.000 uur: ds. P. ten Kleij
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

Zondag 2 augustus
10.00 uur: ds. P. Moet
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

In de maand juli is er op elke
woensdagavond om 19.45 uur een
korte meditatie door ds. D. Juijn

APOSTOLISCH
GENOOTSCHAP

PROTESTANTSE
GEMEENTE

HEILIGE BLASIUS

Vieringen
Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, zijn de vieringen via kerkomroep.nl
te beluisteren.
Ga naar www.kerkomroep.nl vul in bij vind uw kerk: Delden, R.K. parochie H.
Blasius en ’live’ of ’luisteren’ aanklikken.
De eucharistieviering op zondag kunt u beluisteren via de kerkomroep en zien via
YouTube: www.kerkomroep.nl of www.youtube.com.
In zoekbalk intypen: RK Twente Zuid
In de maanden juli en augustus zal er een Eucharistieviering zijn op
zondagmorgen om 9.30 uur m.u.v. zondag 26 juli, dan is er op zaterdagavond
25 juli om 18.30 uur een Eucharistieviering. In de maanden juli en augustus is er
vanaf woensdag 8 juli elke woensdagavond om 18.30 uur een doordeweekse
Eucharistieviering te beluisteren via de kerkomroep (zie boven).
Mocht u de vieringen van de woensdagavond of zondagmorgen willen bijwonen, dan kunt u zich hiervoor opgeven bij
het secretariaat op donderdagmorgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur en op vrijdagmorgen tussen 09.00 uur en
11.00 uur, 074 - 376 12 01.
Of aanmelden via de mail tot donderdagmorgen 12.00 uur, delden@heiligegeestparochie.nl. Bij aanmelding via de mail
graag naam en telefoonnummer doorgeven zodat wij u kunnen bereiken.

In de Heer zijn overleden
Marianne Huiskes - 20 mei - 72 jaar - ’t Reef 9 - e.v. G. Stayen
Dien Kuipers - 21 mei - 100 jaar - Molenstraat 1 - w.v. J. Westerink
Kind laten dopen?
I.v.m. de coronacrisis zal er voorlopig geen doopplechtigheid zijn. Zodra dit
weer kan zullen we dat in Kerkennieuws vermelden.
Van de Lokatieraad/pastoraatgroep

Voorzichtig gaan de gesloten deuren open
HEILIGE BLASIUS
Bereikbaarheid pastorale team
Heilige Geest parochie:
Mr. M.J.A. Oortman, pastoor (liturgie)
tel. 06 - 20 45 37 13 (maandag niet bereikbaar)
e-mail: mjaoortman@heiligegeestparochie.nl
Mw. R. Doornbusch,
pastoraal werker (diaconie)
tel. 06 - 14 40 69 55
e-mail: pastordoornbusch@gmail.com
Drs. mw. H.Th.Y.M. van den Bemt,
pastoraal werker (catechese)
tel. 06 - 13 60 92 93
e-mail: htymvandenbemt@gmail.com
Mw. C.E.J.M. Timmerman, pastoraal werker
tel. 06 - 25 09 13 77
e-mail: carin.timmerman@gmail.com
Drs. mw. A. Zoet, pastoraal werker
tel. 06 - 27 12 46 95
e-mail: annettezoet@gmail.com
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
NL24 RABO 0313 3020 57
Lokatieraad
NL08 INGB 0000 9670 63
Kerkbalans
NL38 RABO 0313 3074 31
Verliezen-verwerken:
Yns Vreeling, tel. 074 - 376 22 12
Administratie:
Langestraat 78, 7491 AJ Delden.
Geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen
van 09.00 uur tot 12.00 uur.
tel. 074 - 376 12 01
e-mail: delden@heiligegeestparochie.nl
Secretariaat pastoraal team:
Mw. B. Horck, Langestraat 78, 7491 AJ Delden
Geopend maandag t/m woensdag van 08.30 uur
tot 15.30 uur donderdag 14.00 uur tot 15.30 uur
tel. 074 - 349 22 12
e-mail: contact@pastoraalteam.nl
Website:
www.heiligegeestparochie.nl/delden

Beste mensen! We zijn blij dat op zondag 5 juli op voorzichtige en veilige wijze
met 100 mensen Eucharistie gevierd kan worden in de H. Blasiuskerk in
Delden. In dit eerste weekend, waarin wij weer samen kunnen vieren in de
kerken, zullen tijdens deze vieringen de paaskaarsen worden gezegend en
uitgedragen naar de verschillende geloofsgemeenschappen in onze drie
parochies.
We hopen dat de voorzichtige stappen ertoe kunnen leiden dat de deuren
weer wagenwijd opengaan en dat we weer kunnen vieren zoals we dat in onze
parochie gewend zijn: eensgezind, intens en devoot met muziek en zang van
onze mooie koren.
Vieringen
Weekendvieringen vanaf zondag 5 juli t/m 31 augustus 2020
Zondag 09.30 uur Eucharistieviering in de H. Blasius in Delden
Doordeweekse vieringen vanaf woensdag 8 juli 2020 t/m 31 augustus 2020
Woensdagavond om 18.30 uur Eucharistieviering in de H. Blasius in Delden
Aanmelden voor de eucharistievieringen in de H. Blasius te Delden
Reserveren verplicht
Wanneer mensen de Eucharistieviering in de H. Blasiuskerk te Delden op
woensdag 18.30 uur of op zondag 9.30 uur willen bijwonen, kunnen zij
donderdagmorgen tussen 10.00 - 12.00 uur en vrijdagmorgen tussen 09.00 12.00 uur telefonisch aanmelden, opgeven, reserveren via
074-3761201 secretariaat geloofsgemeenschap H. Blasius Delden.
Aanmelden, opgeven, reserveren via email is ook mogelijk:
delden@heiligegeestparochie.nl (s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer in
de mail vermelden).
Wanneer u om welke reden dan ook niet telefonisch of per mail hebt
aangemeld, opgegeven, gereserveerd kunt u proberen te reserveren middels
registratie aan de kerkdeur. Let op: VOL IS VOL
Het pastoraal team en het parochiebestuur zijn van mening, dat dit systeem
het voor zoveel mogelijk parochianen mogelijk maakt, om een viering bij te
kunnen wonen.

U kunt alleen reserveren als u geen corona-gerelateerde klachten heeft!
Krijgt u tussen reserveren en het moment van de viering corona-gerelateerde
klachten, dan dient u uw reservering te annuleren

Algemeen

U volgt de aanwijzingen van de vrijwilligers op (ze zijn herkenbaar). Ze
zijn er om u en ons te helpen om goed en veilig te kunnen vieren.

Van het toilet kan alleen in nood gebruik worden gemaakt. U wendt zich
tot één van de vrijwilligers.
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HEILIGE BLASIUS
Voor aanvang van de viering

Bij binnenkomst tekenen de vrijwilligers uw naam af
op de reserveringslijst. Alle reserveringslijsten
worden door de parochie een maand bewaard en
daarna vernietigd. E.e.a. conform de regels van de
GGD om bij een eventuele besmetting te kunnen
ingrijpen.

Bij binnenkomst reinigt u uw handen met de
aanwezige reinigingsmiddelen.

In de kerk wordt door de vrijwilligers aangewezen
waar u kunt zitten; de zitplaats is met inachtneming
van de geldende afstandsmaatregelen. Ook de
afstand tot de aanwijzende vrijwilliger dient 1,5
meter te blijven!
Tijdens de viering

Er mogen geen boekjes worden gebruikt tijdens de
vieringen en er mag niet gezongen worden door de
kerkbezoekers. Als mensen ter communie gaan
moeten zij opnieuw de handen ontsmetten voordat
zij ter communie gaan. Daar zal een vrijwilliger zorg
voor dragen.

Bij de vredeswens geeft men elkaar geen hand.
Na afloop van de viering

De collecte vindt plaats bij het verlaten van de kerk,
via de verplichte looproute naar de uitgang. U kunt
uw bijdrage deponeren in de daarvoor bestemde
schaal/schalen.

Er is geen mogelijkheid om na afloop samen koffie
te drinken.
Bezinning
‘Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven
verliest omwille van Mij, zal het vinden.’
Het is een van de meest overgeleverde uitspraken van
Jezus: ze komt wel zes keer voor in de evangelies.
Klaarblijkelijk had de eerste christelijke gemeenschap er
het belang van ingezien, omdat zij had gezien dat dit in
Jezus zelf waar is geworden. Hij heeft het leven gevonden
in de verrijzenis door het te verliezen, door het te geven
op het kruis. Dat is exact het tegenovergestelde van de
hedendaagse mentaliteit die gelooft dat je om gelukkig te
zijn je eigen leven voor jezelf moet houden, net als je
eigen tijd, je eigen rijkdom en je eigen belangen.
Mgr. Vincenzi Paglia, Het Woord van God elke dag-2020
MIVA kerkcollecte 2020
Op 29 en 30 augustus 2020 vindt de jaarlijkse MIVAcollecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vragen wij
uw aandacht voor vluchtelingen in Bangladesh.

Pionier Anwar
De bestemming van pionier Anwar
Pionier Anwar (53) werkt in het zuiden van Bangladesh op
de grens van Bangladesh en Myanmar. De situatie van de
vluchtelingen is hier heel schrijnend. Zijn droom is om het
leed van de mensen hier te verzachten. Anwar zet zich
hier dag en nacht voor in.
Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen in
Bangladesh
In 2017 vluchtten ruim 700.000 Rohingya van Myanmar
naar Bangladesh. Sindsdien wonen zij op de grens in één
van het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Terug
kunnen ze niet, Bangladesh verder in mogen ze niet. In dit
uitzichtloze bestaan zorgt Pionier Anwar voor deze
mensen. Een ambulance helpt hem de vluchtelingen in elk
geval te voorzien van medische zorg. MIVA trekt zich het
lot van deze mensen aan en wil hem helpen met meer
ambulances.
Over MIVA
In veel landen zijn, voor de meest kwetsbaren,
basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs
onbereikbaar . Gelukkig zijn er lokale mensen die zich
inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze
mensen
met
onmisbare
vervoersen
communicatiemiddelen.
Hoe kunt u helpen?
De opbrengst van de MIVA-collecte dit jaar is bestemd
voor vluchtelingen in Bangladesh. We hopen met uw
bijdrage te kunnen ondersteunen in de aanschaf van meer
ambulances. Pionier Anwar en zijn team rekenen op u!
Steun de MIVA met een gift tijdens de collecte in het
weekeinde van 29/30 augustus of door uw bijdrage te
storten op banknummer
NL46 RABO 0313 3638 38
Aktie Wereldnood Delden
t.n.v. Parochie H. Geest
Missie Ontwikkeling en Vredesgroep
Geloofsgemeenschap H. Blasius

Er wordt een nieuwsbrief uitgegeven van het pastorale team.
Wilt u deze nieuwsbrief op u e-mailadres ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan:
Secretariaat pastoraal team, Mw. B. Horck, Langestraat 78, tel. 074 - 349 22 12
of e-mail: contact@pastoraalteam.nl
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PROTESTANTSE GEMEENTE
Predikant:
Ds. Dick Juijn
Kerkplein 1, 7491 BM Delden
tel. 074 - 349 14 98, of 06 - 15 88 31 26
e-mail: dickjuijn@planet.nl
Koster:
Mw. G. Tuitert-Burggraaff
Kerkplein 2, 7491 BM Delden
tel. 074 - 376 70 77, 13.00 uur 17.00 uur (vrijdag alleen in noodgeval)
e-mail: gtuitert@outlook.com
Kerkelijk Bureau:
Kerkstraat 6 (De Voorhof)
tel. 074 - 376 23 69
Open dinsdag 09.00 uur - 11.30 uur
e-mail: k.b.delden@hetnet.nl
Correspondentieadres:
Protestantse Gemeente Delden
Kerkstraat 6, 7491 BL Delden
tel. 06 - 57 01 03 04
e-mail: scribapgdelden@gmail.com
Bankrelaties:
Diaconie
NL08 RABO 0313 3066 13
College van kerkrentmeesters
NL96 RABO 0313 3773 91
St. Vrienden van De Oude Kerk
NL18 RABO 0313 3221 47
Vrijwillige bijdrage
NL89 INGB 0000 9014 88
Beluisteren kerkdiensten:
via internet: www.kerkdienstgemist.nl
Overijssel, Delden.
Ook te beluisteren:
Kerkdiensten van afgelopen maanden
Begrafenisdiensten. Als u geen internet
heeft en ook niet krijgt kunt u een
kerkradio aanvragen bij:
Derk Rouwhorst, tel. 074 - 376 36 00
Website:
www.pgdelden.nl

Geestkracht
De laatste weken kreeg de Heilige Geest in de zondagse preken een
prominente rol. Ik herinner mij een man die een paar jaar geleden catechisatie
bij mij heeft gevolgd en die zich gedurende zijn hele leven afvroeg wie God is
en of God wel echt bestaat. Hij legde wel belijdenis af van zijn geloof, maar de
vragen waren daarmee niet weg. Door gebeurtenissen in zijn leven
balanceerde hij op het randje van geloven en niet geloven, en hij heeft zelfs op
het punt gestaan het geloof helemaal los te laten. Toch kon hij dat niet. En dat
was niet omdat hij het geloof vasthield, maar omdat er iets was dat hem bleef
vasthouden. Zou dat niet de Heilige Geest kunnen zijn?
In dit verband denk ik ook aan een aansprekend citaat van Augustinus:
“Onrustig is ons hart in ons, totdat het rust vindt in U, o Heer”.
Ik wens iedereen toe, dat je mag ervaren in je leven dat  ook al sta je soms
wat wankel  er iets mag zijn dat jou vast houdt, Gods geest.
Bij de diensten
Langzaam maar zeker ontstaat er weer ruimte om de kerkdeuren te openen
voor de diensten. Toch zijn we nog ver weg van de situatie voor de
coronacrisis. Er nu is er een maximumgrens gesteld aan het aantal bezoekers
dat in de kerk aanwezig mag zijn, en dat aantal ligt flink lager dan het aantal
mensen dat op zondagmorgen gewend is om naar de kerk te komen. Er mogen
nl. nog maar 80 kerkgangers zijn! Daar de restauratie van de
plafondschilderingen voor de bouwvak zal worden afgerond, heeft de
kerkenraad besloten om de openbare diensten in onze kerk te hervatten op
zondag 2 augustus. In de maand juli zullen we dus nog online diensten
houden. Met inachtneming van de regels van het RIVM en de aanbevelingen
door de landelijke Kerk, is nu het volgende voorgesteld:
- Op de eerste en derde zondag van de maanden augustus en september zijn
de diensten gereserveerd voor mensen op een adres met een oneven
huisnummer.
- Op de tweede en vierde zondag van deze maanden voor de mensen met
een even huisnummer.
- Op de vijfde zondag in de maand augustus zal de dienst in de kerktuin
worden gehouden, en is deze vooralsnog voor iedereen toegankelijk.
tijdens de diensten speelt het orgel, maar er mag slechts gezongen worden
door de zanggroep. Ook zijn er kerkenraadsleden en wijkcontactpersonen die
aanwijzingen geven, zowel bij het binnenkomen als bij het weggaan. Er is geen
koffiedrinken na afloop van de dienst en iedereen is verplicht een orde van
dienst mee te nemen. De collecte is na afloop van de dienst.
Er is een gebruiksplan opgesteld voor het gebruik van zowel de kerk als de
Voorhof. Dit plan is zowel in de kerk als op de website te raadplegen.
Dit zijn regels waarmee we ook echt voelen dat we in een crisis verkeren waar
we zo snel mogelijk uit willen stappen. Dat zal echter alleen lukken als we
samen de schouders eronder zetten, de maatregelen volgen en ook wellicht
accepteren dat de plek waar je altijd zo graag zit niet beschikbaar is.
Kerkdiensten in de komende weken
In ieder geval tot 1 augustus zal ik doorgaan met de meditatie op
woensdagavond om 18.45 uur.
Na vele zondagen achter elkaar de diensten te hebben verzorgd, mag ik vanaf
half juli genieten van meerdere vrije zondagen. Ik kijk er naar uit. Het kostte
niet veel moeite om voor de vrijkomende zondagen vervanging te vinden.
2020-6 KerkenNieuwsDelden
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PROTESTANTSE GEMEENTE
Op zondag 5 juli vieren we rond het thema “Naar wie
luister ik”, aan de hand van Matteus 10, 34-39.
Op zondag 12 juli wil ik enkele gedeeltes uit het boek Job
lezen en overwegen. Ik heb gemerkt dat dit bij veel
mensen in onze gemeente een van de meest geliefde
Bijbelverhalen is, en dus wordt het tijd om er een keer
over te preken.
Op zondag 19 juli is Pastor Carmianne Verrips onze
voorgangster. Zij is de laatste jaren een betrokken
gemeentelid geworden en is nu, na haar overgang uit de
R.K. Kerk, door de PKN aanvaard als kandidaat-predikant.
Op zondag 26 juli begroeten we ds. Henk van Dijk uit
Enter. In Bussum was hij een naaste collega van ds. Kees
Bergstrom.
Zondag 2 augustus zal mijn Velpse toneelmakker, ds. Paul
Moet, voorgaan. Vorig jaar is hij bij ons voorgegaan en van
meerdere kanten kwam de vraag of hij nog eens terug
wilde komen. Deze zondag zal ik in mijn vorige gemeente
in Velp dienst doen en ’s avonds zal ik elders een
bevriende predikant vervangen.
Zondag 9 augustus is ds. Peter ten Kleij de voorganger.
Zondag 16 augustus opnieuw Pastor Carmianne Verrips.
Zondag 23 augustus komt wederom ds. Peter ten Kleij.
Op zondag 30 augustus zal ik dan zelf weer voorgaan, en
dan hopelijk in een buitendienst waarin enkele kinderen
over zullen stappen van de kindernevendienst naar de
jeugdkerk.

Oecumenisch avondgebed
De komende maanden zal er, op donderdagavond geen
oecumenisch avondgebed zijn. Sinds november vorig jaar
zijn deze diensten niet meer in een van beide kerken,
maar in de Driekoningenkapel. Deze verplaatsing is een
goede keus geweest. Nu de kapel vanwege het
coronavirus tot nader bericht is gesloten, is binnen de
Raad van Kerken besloten om het avondgebed pas op te
starten als het vieren daar weer mogelijk is. Dat is zeker
niet voor 1 september.

In memoriam
Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, is in de leeftijd
van 89 jaar overleden: mw. Egberdina Johanna SmitJansen, beter bekend als 'Dinie van 't Grasbroek'. Zij
woonde aan de Grasbroekweg in Bornerbroek. Haar
sterven kwam na een periode van afnemende gezondheid,
maar ook na een welbesteed leven, waar op een goede
manier op wordt teruggekeken. De begrafenisplechtigheid
heeft, vanwege het coronavirus, op dinsdag 26 mei
plaatsgevonden in besloten kring. Op het moment van
haar begrafenis hebben de klokken van de Oude Blasius
geluid, als teken van respect, eerbied en dankbaarheid
voor haar leven.

Een licht gevoel…
De zomer is nog altijd de periode waarin de meeste
mensen op vakantie gaan. Mocht u, om welke reden dan
ook, niet op vakantie gaan, de zomer geeft toch een licht
gevoel. Vaak is alles wat rustiger, mensen gaan eens in
hun tuin zitten of zijn wat vaker op hun balkon te vinden.
Hoe we de zomer ook doorbrengen, ik wens u een mooie
periode van stilte, kijken en zwijgen.

Herdenkingsdienst Han Luchies
Op vrijdagmiddag 14 augustus om 14.30 uur zal in de
Oude Blasius de herdenkingsdienst plaatsvinden voor Han
Luchies, die op 22 maart is overleden. We hebben zijn
uitvaart gevierd in Diever, en hem aldaar ook begraven.
Han had een groot netwerk en de familie wil graag een
groter gezelschap de gelegenheid geven om Han te
herdenken in een kerk- en herdenkingsdienst. Gezien de
huidige maatregelen zal men zich voor deze dienst
moeten opgeven, maar daar volgen nadere mededelingen
over.
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Benoeming tot visitator
Een enkeling is het opgevallen in de nieuwsbrief die de
classis Overijssel-Flevoland regelmatig uit doet gaan, en
daarom wil ik het ook hier even melden. Eind vorig jaar
kwam het verzoek via onze classispredikant, om mij
beschikbaar te stellen als visitator binnen onze classis. Een
visitator heeft een bemiddelende rol als er in een
gemeente een conflict ontstaat, welke niet zo makkelijk
door de kerkenraad zelf is op te lossen. Zoiets komt vaker
voor dan je denkt en dus is er voor Overijssel-Flevoland
een groep van 10 visitatoren, waaronder 5 predikanten.
Conflicten zijn nooit leuk, maar zelf zie ik het zo: als
mensen de moeite nemen ergens ruzie over te maken,
dan gaat de zaak hen ook ter harte!!! Hoe mooi is het dan
als je mag bijdragen om een gemeente opnieuw op weg te
helpen.

Ds. Dick Juijn
College van Kerkrentmeesters
Tussenstand actie Kerkbalans 2020
Het College van Kerkrentmeesters kan u over de actie
Kerkbalans 2020 de volgende tussenstand geven. Voor de
vrijwillige bijdrage in het kader van de Actie Kerkbalans
zijn in januari 2020 772 uitnodigingen verstuurd. Dit
resulteerde in 633 toezeggingen met een totaalbedrag van
€ 122.197. De begroting is dit jaar € 125.000 waarvan tot
juni het bedrag van € 71.086 is binnengekomen. We
hopen het resterende bedrag in de komende maanden te
ontvangen.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim Weenk

Jaarrekening 2019
De administratie en de jaarrekening van de Kerkelijke
Gemeente in Delden over 2019 zijn verzorgd door Gert
Andeweg en na controle door het KKA aangeboden aan de
Kerkenraad. Het volledige rapport is vanaf 23 juni in te
zien op het Kerkelijk Bureau. Hieronder ziet u een
samenvatting van de jaarrekening 2019. Deze laat een
tekort zien van € 8.901.
Tabel bij Jaarrekening 2019
Vaste activa
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
45.873
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
10.386
Opbrengsten levend geld
146.488
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
25.267
Totaal baten
228.014
Uitgaven en kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
58.438
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/inventaris
1.044
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
88.482
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
6.597
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
13.541
Salarissen en vergoedingen
39.219
Kosten beheer, administratie en archief
20.407
Rentelasten/bankkosten
10.525
Totaal lasten
238.253
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen
26.605
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen
25.267
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 1.338
Saldo baten – lasten
8.901
Namens de kerkrentmeesters,
Wim Weenk
Verloop van de conserveringswerkzaamheden van muuren plafondschilderingen
In de voorbije periode zijn ondanks de beperkingen als
gevolg
van
de
coronamaatregelen
de
conserveringswerkzaamheden van de eeuwenoude
muurschilderingen tot een goed einde gekomen.
De conservatoren hebben de muurschilderingen
zorgvuldig een nauwgezet bewerkt zodat ze naar
verwachting zeker vijftig jaar vooruit kunnen. Zoals vele
zaken anders gaan in deze tijd is ook de planning van de
plafondschilderingen gewijzigd. Was aanvankelijk het plan
de conservatie van de plafondschilderingen in de zomer
van 2021 te laten plaatsvinden hebben we in goed overleg
met de conservatoren besloten deze werkzaamheden te
vervroegen. Het College van Kerkrentmeesters heeft
gekozen voor deze wijziging met als reden dat er in de

Plafondschilderingen
agenda van de conservatoren ruimte kwam doordat een
project elders in het land werd doorgeschoven naar de
zomer van 2021.
Verder denken we dat de impact van de overlast minder
zal zijn doordat er, deze zomer minder activiteiten in de
kerk zullen plaatsvinden.
Om deze de redenen is op 18 mei jl. ten behoeve van de
werkzaamheden aan de plafondschilderingen, een fors
vast steigerwerk in de Viering van de kerk geplaatst.
Op het plateau zijn 2 rolsteigers aangebracht van
respectievelijk 2 en 6 meter hoogte. Om stof vervuiling in
de kerk tegen te gaan is rondom het steigerplateau een
stofdicht doek aangebracht.
Vooralsnog hebben we een periode van 12 weken
gereserveerd om de conserveringswerkzaamheden uit te
voeren wat inhoud dat de werkzaamheden hopelijk
kunnen worden afgerond voor 1 september a.s.
Met de conservatoren is overeengekomen dat diensten en
uitvaarten kunnen blijven plaatsvinden, zij het dat er
beperkingen zullen zijn in het gebruik van de kerkruimte
en met name die van de Viering en het Koor.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Dirk van Ittersum
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Kerkelijke gebouwen in de middeleeuwen
De kerstening van Twente had in de achtste eeuw plaats.
Er is vanaf het begin behoefte geweest aan plaatsen waar
samengekomen kon worden. Daarvoor werden houten
kerkjes gebouwd, onder andere in Oldenzaal, het
Silvesterkerkje in 765, in Ootmarsum rond 917 en in
Borne. Maar het oudst-bekende kerkje in Delden was uit
de hoge middeleeuwen (10de tot 13de eeuw). De bisschop
van Paderborn, Meinwerk, liet in het eerste kwart van de
elfde eeuw een houten kerkje bouwen in “Thelden”. Die
plaats viel onder zijn bisdom. In 1013 had bisschop
Meinwerk (1009 - 1036) in Rome van Paus Benedictus VIII
het stoffelijk overschot van de heilige Blasius gekregen.
Blasius (? - 316) was bisschop van Sebaste in Armenië
geweest. Maar hij was in Rome begraven. Een deel van de
relikwieën schonk bisschop Meinwerk aan het kerkje in
Delden, dat voortaan aan de H. Blasius gewijd was. (zie
ook: 900 jaar H. Blasius, pag. 14).
Houten kerkjes in Delden
Na dat eerste kerkje zijn er meer houten kerkjes geweest.
Een houten kerkje werd nog wel eens verwoest of kon in
brand vliegen. De vorm van zo’n kerkje was eenvoudig. De
eenvoudigste vorm was een zaalkerk, dus een
rechthoekige ruimte. De richting zal oost-west geweest
zijn. Soms werd aan de oostzijde een rechthoekig koor
gebouwd. Nog uitgebreider werd er aan de westzijde een
dakkapel geplaatst. Hierin was soms een bel gehangen of
een stuk metaal, waarop geslagen kon worden.
St. Annaklooster
De relikwieën van Blasius zouden van Paderborn naar
Delden gebracht zijn door monniken. Deze zouden hier
gebleven zijn en een onderkomen gebouwd hebben. Dit
zou de voorloper van het St. Annaklooster geweest
kunnen zijn. Dit lag op een kilometer van de stad Delden
op de St. Annabrink. De monniken zouden de relikwieën
bewaard kunnen hebben tot het kerkje klaar was. Het is
onzeker of dit waar is.
De enige mij bekende
verwijzing naar het
St. Annaklooster is de in
1236
opgerichte
“St. Anna Vicarie” ter
ondersteuning van het
klooster.
Stad Delden
Kerk en schooltje
Lang voordat Delden
stad was, in 1333, was
er vanaf 1150 aan een
stenen kerk gebouwd:
de St. Blasiuskerck. Dat
was mogelijk binnen de
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omwalde Hof van Delden. De stad is om deze kerk heen
gebouwd. Dit was de enige kerk In Delden in de volgende
zesenhalve eeuwen. Daarvan was de kerk vier en halve
eeuwen katholiek, daarna protestant. In 1446 is in Delden
een “Latijnse School” gesticht. Daarvoor tegen het eind
van de 16de eeuw een schoolgebouw tegen zuidzijde van
de toren gebouwd. Deze school was bedoeld om de
koorknapen Latijn te leren. Ze moesten in het Latijn
zingen, want de missen waren in die taal. Later werden
ook andere vakken onderwezen. Het schoolgebouw is in
1838 afgebroken.
Kloosters
Vanaf het eind van de veertiende eeuw werden in de stad
kloosters gebouwd. Dat was een veilige plaats. In 1390
was dat het Clarissenklooster, later ook wel het O.L.
Vrouwenconvent genoemd. In 1399 volgde het St.
Lebuïnusconvent op de hoek Langestraat-Kortestraat.
Tenslotte in 1420 het Heilige Geestconvent, ook wel het
Heilige Geestgasthuis genoemd. Dit lag aan de “Heiligen
Geystes Steghe”, mogelijk wat nu “Achter de Kerk” heet.
Enige van deze gebouwen zijn te zien op een tekening van
de stad vanaf de westzijde uit de 15de eeuw. In het
midden staat de Goorse poort. Verder zijn van links naar
rechts te zien: “Heyl. Geest”, “Nye St. Lebuini Clooster,
“St. Blasius Kerck” en “St. Clarissen Observanten”.
Ook veel andere bouwwerken zijn op deze tekening te
zien, waaronder de molens van Delden.
Na de reformatie, in Delden in 1601, zijn de gebouwen
onteigend. Alleen de St. Blasiuskerck is kerk gebleven en
door Prins Maurits in 1602 aan de “nieuwe leer”
toegewezen. Daarna werd de kerk in akten “Kercke tot
Delden” genoemd tot de naam “Groote Kerk” in zwang
kwam.

Kerkhof
Karel de Grote verbood in 785 het verbranden van de
doden. De doden moesten voortaan begraven worden.
Omdat ondertussen deze streek ook door hem veroverd
was, gold dat ook hier. Waar het christendom was
ingevoerd werd bij voorkeur rondom de kerk begraven. In
het begin was dit vooral
rond het koor omdat
zich daar het heiligste,
de hostie, bevond. Al
snel was het daar vol en
werd een groter gebied
in gebruik genomen. Zo
ontstonden de kerkhoven.
In akten wordt het
kerkhof voor het eerst
in 1375 genoemd als
grond van de kerk. Het
moet een groot stuk
grond geweest zijn,
want er werden stukken
daarvan verhuurd. Om
Latijnse School
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Tekening van Delden vanaf de westzijde uit de 15de eeuw
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Plattegrond kerkhof
het kerkhof bevond zich een muur. Toen er plaatsgebrek
kwam werden de graven soms geruimd. In het begin
werden de overblijfselen misschien wel gezamenlijk
herbegraven. Voor het opbergen van de beenderen werd
in het midden van de 18de eeuw een “knekelhuis” tegen de
noordkant van de toren gebouwd. Zoals bij het schooltje te
zien is was het kerkhof ook speelterrein van de kinderen.
Het kerkhof is tot 1829 in gebruik geweest.
Tot besluit
Het eerstvolgende kerkelijke gebouw dat is gebouwd, is
waarschijnlijk de pastorie uit 1670 op het Kerkplein
geweest. Pas in de 19de eeuw zijn er een groot aantal
kerkelijke gebouwen bijgekomen, vooral voor de
katholieken, maar ook voor de protestanten. Een aantal
feiten is overgenomen van het boekje “Historie van de
Blasiusparochie te Delden (ca 1985)”.
Dick Schuuring
Joodse feestdagen
In de vorige nummers van ons kerkenblad heb ik enige
informatie gegeven over Joodse feestdagen in maart, april,
mei en juni. In onze zomermaanden zijn er geen specifieke
Joodse feestdagen. Om dicht bij de bron te blijven, dit keer
enige informatie over de ‘heilige’ stad Jeruzalem.
Jeruzalem betekent ‘stad van vrede’, maar er is nauwelijks
een stad voor te stellen die meer conflicten heeft gehad.
Ook in onze tijd domineert Jeruzalem regelmatig het
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‘wereldnieuws’. De belangrijkste reden hiervoor is dat
Jeruzalem tussen Israël en Palestina ligt: een punt dat drie
werelddelen met elkaar verbindt. Jeruzalem, een
ontmoetingsplek van verschillende culturen en vaak
geplaagd tot bloedige conflicten.
Voor de Joden is Jeruzalem de heiligste stad op aarde. In
deze stad stond Gods tempel (tot aan de verwoesting door
de Romeinen in 70 n.C.). Voor vele, religieuze joden is het
verboden op de Tempelberg te lopen tot die ‘religieus’
gezuiverd is. Veel Joden zijn bang dat, als ze over deze berg
lopen, ze persoonlijk op de plek stappen waar zich de zeer
heilige ruimte van de tempel bevond.
Veel mensen denken dat deze heilige ruimte op de plek lag
waar vandaag de dag, de Rotskoepel staat, één van de
belangrijkste heilige plaatsen van de Islam. Om die reden
bidden Joden bij de westelijke muur, bekend bij ons als de
‘Klaagmuur‘, die al een onderdeel was van de tempel, die
Herodes de Grote bouwde. Hierdoor kunnen Joden bidden
vlakbij en gericht naar de plek, waar de tempel ooit stond.
Voor de christenen is Jeruzalem niet alleen de heilige stad
vanwege de oud-testamentische oorsprong, maar ook
vanwege de vele gebeurtenissen die in Jezus leven,
plaatsvonden. De gebeurtenissen worden nu herdacht in
de Heilige Grafkerk. Hoewel het bouwwerk de
oorspronkelijke locatie van deze gebeurtenissen bedekt,
werkt de architectuur en omgeving inspirerend.

Miljoenen pelgrims zijn al door de
kerkdeuren gekomen om de stichter van
het christendom eer te bewijzen. (de
heilige plaats van het christendom, het
lege graf van Jezus wordt herdacht met
een stenen monument in deze Heilige
Grafkerk).
Voor de moslims is Jeruzalem bekend als
al-Quds, Arabisch voor de heilige en de
heiligste stad van de islam, na Mekka en
Medina. (Mohammeds woonplaats als
kind en zijn begraafplaats). Jeruzalem is
belangrijk voor de moslims vanwege het
grote religieuze erfgoed. Moslims geloven
b.v. dat Ibrahim (Abraham) Ismael moest offeren en niet
Isaak. De locatie van deze gebeurtenis wordt aangegeven
met een grote steen in de Rotskoepel in Jeruzalem.
Jeruzalem wordt ook herinnerd als al-Aqsa, wat ’verste
plaats’ betekent, omdat Mohammed hier aan zijn
nachtelijke tocht naar de hemel begon. De al-Aqsa
moskee staat op de Tempelberg ter herinnering aan deze
gebeurtenis.
Na de zomer gaan wij verder met ‘ joodse feestdagen’;
geniet nog zoveel mogelijk van het vele en goede dat wij
ondanks de coronacrisis nog hebben; blijf gezond en als
het kan, zie naar elkaar om. Tip: geboren en getogen in de
kleine stad Borculo (in d’n Achterhook) waar zich in de

Klaagmuur
binnenstad een gerestaureerde Synagoge (uit 1842)
bevindt. Beslist de moeite waard om er een kijkje te
nemen (in de Weverstraat in het centrum). Borculo kent
ook nog een Kristalmuseum, een brandweermuseum, een
stormrampmuseum (cycloon in 1925) en richting
Barchem/Ruurlo boerderijmuseum, De Lebbenbrugge.
Maak ook eens een tochtje over de Berkel met een z.g.
Berkelzomp. Genoeg om in de a.s. zomervakantie een
dagje in deze ‘Heerlijkheid Borculo’ door te brengen. Volle
wille en tot een volgende keer .
Johan Beumer

Jeruzalem
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JONGLEREN
Vakantie
Zijn de scholen net weer open, is het ook al weer vakantie. Door het
coronavirus zal ook deze zomervakantie anders zijn dan jullie gewend zijn,
maar daardoor niet minder leuk. Ik wens jullie allemaal een heel fijne vakantie!
Voor de liefhebber nog een kleurplaatje.

AUTODIENSTEN
T.b.v. kerkdiensten
nieuwe Blasius en oude Blasius
Voor mensen die niet of moeilijk op eigen
gelegenheid een kerkdienst kunnen
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 - 46 80 20 87 en voor de protestantse
dienst met 074 - 376 24 38. We hopen
daarmee de gelegenheid te bieden om de
dienst van uw keuze te bezoeken.
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 privacy),
dan is dit ons eerste contact met u. Graag
hadden wij u persoonlijk welkom geheten,
maar om bovengenoemde reden was dat
niet mogelijk. Wij vragen u dan ook om
zelf contact op te nemen met uw eigen
kerk over uw nieuwe adres (maar ook
bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.).
Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.
Raad van Kerken
Rek.nr. NL10 RABO 0313 3508 09
t.n.v. G. Smit, penningmeester
Secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP Delden, tel. 074 - 376 63 66

Inleverdata en
13-08-2020
17-09-2020
29-10-2020

bezorgdata
29-08-2020
03-10-2020
14-11-2020

van de volgende nummers:
interval 5 weken
interval 6 weken
interval 5 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende donderdag vóór 10.00 uur uw kopij mailen naar
kerkennieuwsdelden@hotmail.com
Mocht u niet beschikken over een e-mailadres, dan kunt u de kopij handgeschreven
inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook
vóór de bovenvermelde data.
Kopij voor KerkenNieuws, enkele aandachtspunten.
•
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 word
bestand.
•
Gescande tekst: Is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.
•
Bevestiging: U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma
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KerkenNieuws is een uitgave van de
Raad van Kerken Delden.
Verspreidingsadres Delden
E. Wiessenberg
De IJsvogel 23, tel. 074 - 376 24 38
Opmerkingen en vragen?
Voor opmerkingen en vragen kunt u bellen
met: W. Velthuis, tel. 074 - 376 31 70
Uw giften maken dit blad mogelijk.
Bankrelatie: NL16 RABO 0313 3642 81
t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.
Radio kerklokaal
De uitzendingen zijn als volgt: op
donderdagavond van 19.00 uur tot
20.00 uur. De herhaling van de uitzending
is iedere zondagmorgen van 8.00 uur tot
9.00 uur. Etherfrequentie: 107.6 FM,
kabel 104.10 FM Redactieadres:
mw. R. Wibbelink, Deldensestraat 112A,
7471 KZ, Goor. tel. 0547 - 26 19 37
e-mail: ritawibbelink@gmail.com
Projectengroep Deldense
Kerken
Rekeningnummer PDK
NL66 RABO 0179 1586 43

