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Een lach op je gezicht 

 

Ooit is er onderzoek gedaan naar het 
aantal keren dat een mens lacht. Wat 
bleek? Een kind lacht gemiddeld 113 
keer per dag, volwassenen doen dat 11 
keer. Het lijkt erop dat hoe ouder we 
worden, het lachen ons vergaat.  
Een oorzaak hiervan zou een verlies aan 
verwondering kunnen zijn. Of deze 
verklaring klopt?  
Wel lijken de kunstschilders van eeuwen 
terug, uit de middeleeuwen en de 16de 
en 17de eeuw, ook zoiets te hebben 
gedacht. Op heel wat schilderijen 
hebben zij de herders bij de kribbe 
afgebeeld. Dat was in het oude Juda ruig 
volk. Hun gezichten moeten verweerd 
zijn geweest door het buitenleven en 
getekend door de armoe. Maar de oude 
schilders hebben hun vaak kinderlijke, 
verwonderde gezichten gegeven. Hun 
volwassen ernst werd kinderlijke 
openheid. Volwassenen werden weer 
jong, doordat zij geraakt werden; 
geraakt door iets dat het volwassen 
verstand niet vatten kan. 
 

De herders (Anton van Duinkerken)  
Omdat eenvoudigen verstaan  
Wat door geen ingewikkeld zoeken,  
Noch lezen in geleerde boeken  
Begrepen wordt of nagegaan.  
 

Zijn herders toen in uwen stal  
Geknield en hebben u aanbeden:  
Dit is tweeduizend jaar geleden  
En nog weet elk het overal.  
 

Geen mens heeft ooit hun naam gemeld,  
De rest van hun onschuldig leven  
Is door geen wetenschap beschreven,  
Wordt slechts aan kinderen verteld. 
 

Dat ook deze bijzondere Kerst er een 
lach op ieders gezicht te zien mag zijn. 
 

Ds. Dick Juijn Een lach op je gezicht 
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Woensdag 16 december 

18.30 uur Eucharistieviering 

Pastor J. Jansen 

 

Zondag 20 december  
4e zondag van de Advent 

09.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 23 december  
18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Donderdag 24 december Kerstavond 

19.00 uur Eucharistieviering 

Pater R. v.d. Vegt 
 

Vrijdag 25 december 1e Kerstdag 

09.00 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

 

Zaterdag 26 december 2e Kerstdag 

09.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zondag 27 december  
Feest van de H. familie 

11.00 uur Eucharistieviering 

H. Lambertus Hengelo 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 30 december 

Geen viering 

 

Donderdag 31 december  
Oudejaarsdag 

19.00 uur Eucharistieviering 

Pastor J. Huisman 

 

Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag 

11.00 uur Eucharistieviering 

H. Lambertus Hengelo 

 

Zondag 3 januari  
Openbaring des Heren 

09.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 6 januari Driekoningen 

18.30 uur Eucharistieviering 

 

Zondag 10 januari Doop van de Heer 

09.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 13 januari 
18.30 uur Eucharistieviering 

 

Zaterdag 16 januari  
2e zondag door het jaar 

19.00 uur Eucharistieviering 

Toediening H. Vormsel 
Mgr. Woorts/Pastor v.d. Bemt 
 

Vieringen  
 

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, zijn de vieringen via kerkomroep.nl 
te beluisteren.  
Ga naar www.kerkomroep.nl vul in bij vindt 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.  
Elke woensdagavond om 18.30 uur een doordeweekse Eucharistieviering. Ook te 
beluisteren via de kerkomroep (zie boven).  
Mocht u de vieringen willen bijwonen, dan kunt u zich hiervoor op 
donderdagmorgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur en op vrijdagmorgen tussen 

09.00 uur en 11.00 uur aanmelden bij het secretariaat, telefoon 074 - 376 12 01. Aanmelden kan ook 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.  
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In verband met 
corona geen 
diensten en andere 
activiteiten 

In verband met 
corona geen 
diensten 
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Zondag 20 december 

10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Joke Wes 

Nevendienst: Mariska van der Sluijs 

Collectes 

In de dienst: Voedselbank 

Uitgang: Missionair 

Weeknummer: 51 Huisnummer: 
oneven 

 

Woensdag 24 december 

17.00 Kerst musical 
Alleen on-line te zien 

  
Kerstnachtdienst 

19.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: geen 

Nevendienst: geen 

Collectes 

In de dienst: diaconie 

Uitgang: kerk 

Telefonisch reserveren 

Kerstnachtdienst 

22.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: geen 

Nevendienst: geen  
Collectes 

In de dienst: diaconie 

Uitgang: kerk 

Telefonisch reserveren 

  
Donderdag 25 december 

Eerste Kerstdag 

10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Joke Lammertink 

Nevendienst: allen 

Collectes 

Diaconie: kinderen in de knel 
Uitgang: kerk  
Telefonisch reserveren 

 

Zondag 27 december 

10.00 uur: Vespergroep 

Oppas: Charlotte Oude Luttighuis 

Nevendienst: Han Sligt 
Collectes 

In de dienst: diaconie 

Uitgang: kerk 

Weeknummer: 52 Huisnummer: even 

 

Donderdag 31 december 

Oudejaarsdag 

16.30 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: geen 

Nevendienst: geen 

Collectes 

In de dienst: diaconie 

Uitgang: kerk 

Zondag 3 januari 
10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas:  
Nevendienst:  
Collectes 

In de dienst: diaconie 

Uitgang: Kerk 

 

 

Zondag 10 januari 
10.00 uur: ds. C. Verrips 

Oppas:  
Nevendienst:  
Collectes 

In de dienst: diaconie 

Uitgang: Kerk 

 

 

 

Zondag 17 januari 
10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas:  
Nevendienst:  
Collectes 

In de dienst: ondersteuning 
gemeenten 

Uitgang: Kerk 
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Het zijn de donkere dagen voor kerst. Nog een paar dagen en we vieren de geboorte van Jezus. Hoe kunnen we dat dit 
jaar doen? Geen overvolle kerken met prachtige kerstvieringen. Hoe mooi is het niet in het donker naar de kerk lopen, 
geroepen door de klanken van de midwinterhoorn. Prachtige kerstconcerten. Helaas … dit jaar zal het anders gaan. Wat 
is dit jaar nog mogelijk? In ieder geval geen uiterlijk vertoon. We mogen niet zingen, we mogen niet met veel mensen bij 
elkaar komen. En toch … het feest gaat door. We herdenken de geboorte van Jezus. Op een andere manier. Bij elkaar in 
huiselijke kring, rondom een kerststalletje, rondom een kerstboom. In een kleine intieme kring of alleen. We kunnen 
niet naar buiten maar naar binnen keren. Daar in het diepste van ons hart, diep in onze ziel, wordt het kind geboren. 
Daar mogen we nu bij stilstaan. Ik moest denken aan het liedje, in het diepste van mijn hart, nader ik tot U o Heer, in het 
diepste van mijn hart leg ik al mijn schatten neer. We mogen nu de schatten van ons hart aan bieden, niet het goud, 
wierook en mirre van de drie koningen, maar onze eigen verlangens, onze eigen liefde. Dan mogen we in de diepte van 
ons hart het kind Jezus ontmoeten, geboren niet in de kou, maar nu in de warmte van ons hart.  
 

Anja van de Haar 

SPELREGELS 
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In de Heer zijn overleden 

Jan ten Doeschate - 2 nov. - 73 jaar - Spoorstraat 4 - e.v. G. Bruggink 

Marie Heuker of Hoek - 3 nov. - 95 jaar - Kanaaldijk 4 - w.v. H. Horstink 

Hennie Nobbenhuis - 5 nov. - 74 jaar - St. Elisabath w.v. B. v.d. Berg 

Marietje Ros - 5 nov. - 86 jaar - de Reigerstraat 52 - w.v. A. Verschoor 
Josephien Hek - 10 nov. - 78 jaar - de Dinkel 5a - .w.v. H. ter Horst 
Karel ter Braak - 12 nov. - 78 jaar - Peperkampweg 55 

J. Lies Munster - 20 nov. - 88 jaar - St. Elisabeth - e.v. A. Munster 

Alfons Witten - 21 nov. St. Elisabeth - w.v. M. Veehof 
J. ten Berge - 22 nov. - 84 jaar - St. Elisabeth - e.v. H. Huisstede 

Sien Slag - 22 nov. - 90 jaar - Bellinkweg 10 - w.v. Raanhuis 

Riet Overberg - 25 nov. - 85 jaar - Hooyerinkstraat 24 - w.v. F. Evers 

Frans Mulder - 24 nov. - 86 jaar - St. Elisabeth - w.v. M. Gieskes 

Miny Mulder - 28 nov. 89 jaar - Bellinkweg 6a - e.v. H. Nijhof 
Fien Peeters - 29 nov. - 81 jaar - St. Elisabeth - w.v. J. Elbers 

 

Kind laten dopen? 

Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van de H. Geest parochie te Delden 

 

Van de locatieraad/pastoraatgroep 

 

Allerzielen 

Op 2 november is in onze geloofsgemeenschap Allerzielen op gepaste wijze, 
vanwege de coronamaatregelen, gevierd. Het was zinvol. Het was goed. Zowel 
de ‘samenkomst’ in de kerk als de herdenking op het kerkhof waren keurig 
verzorgd. Het kerkhof zag er weer goed onderhouden uit. Complimenten voor 

HEILIGE BLASIUS 

Bereikbaarheid pastorale team  
Heilige Geest parochie: 
 

J. Jansen, pastoor (liturgie) 
telefoon 06 - 46 90 72 33  
 

 

Mw. R. Doornbusch,  
pastoraal werker (diaconie) 
telefoon 06 - 14 40 69 55  
e-mail: pastordoornbusch@gmail.com 

 

Drs. mw. H.Th.Y.M. van den Bemt,  
pastoraal werker (catechese) 
telefoon 06 - 13 60 92 93  
e-mail: htymvandenbemt@gmail.com 

 

Mw. C.E.J.M. Timmerman, pastoraal werker  
telefoon 06 - 25 09 13 77  
e-mail: carin.timmerman@gmail.com 

 

Drs. mw. A. Zoet, pastoraal werker 

telefoon 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, telefoon 074 - 376 22 12 

 

Administratie: 
Langestraat 78, 7491 AJ Delden.  
Geopend dinsdag- en vrijdagmorgen  
van 09.00 uur tot 12.00 uur.  
telefoon 074 - 376 12 01 

e-mail: delden@heiligegeestparochie.nl 
 

Secretariaat pastoraal team: 
Mw. B. Horck, Langestraat 78, 7491 AJ Delden  
Geopend maandag tot en met woensdag van 
08.30 uur tot 15.30 uur  
donderdag van 14.00 uur tot 15.30 uur  
telefoon 074 - 349 22 12 

e-mail: contact@pastoraalteam.nl  
 

Website: 
www.heiligegeestparochie.nl/delden 

 

Allerzielen, herdenking op het kerkhof 

Afscheid van de acolieten, van wie hij dit mooie Mariabeeld heeft gekregen 
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Kerstmis 

Mensen op zoek  
naar een nieuw en beter leven  
hopen het grote lot te winnen,  
een betere baan te krijgen  
of dé schat van hun leven te vinden.  
Mensen op zoek naar een gelukkig leven  
willen een ster die oplicht in het donker,  
een engel die de weg wijst  
of een herder die met hen optrekt.  
Kerstmensen volgen een ster,  
een engel of een herder  
die niet leiden naar een paleis,  
een fors kapitaal  
en een comfortabel leventje,  
maar heel gewoon naar een plek  
waar eenieder thuis kan komen  
bij mensen die hen liefdevol  
in het leven dragen,  
in wie Immanuel, God bij ons,  
heel nabij geboren wordt.  

 

Kathleen Boedt  
 

 

Kerststukken op het kerkhof 
Veel mensen plaatsen in de kersttijd kerststukken op 
graven van hun dierbaren. 
Dit wordt door eenieder gewaardeerd. Echter als ver na 
de kersttijd de kerststukken nog op de graven blijven 
staan, geeft dat een rommelige aanblik (verwelkte en 
verkleurde kerstversiering). En dat terwijl het kerkhof zelf 
zo prachtig door vele vrijwilligers wordt onderhouden!  
De locatieraad deelt bij deze mee, dat kerststukken 
(duidelijk herkenbaar aan de kerstversiering die in de 
grafstukken verwerkt zijn) die voor aanvang van de Goede 
Week nog op de graven liggen door de beheerder worden 
verwijderd .  
 

Kerkhof weer verlicht met Kerstmis  
Ook dit jaar zal het kerkhof middels glazen met kaarsen 
weer verlicht worden. 
 

eenieder die heeft meegeholpen. Hartelijk bedankt. 
Hieronder een impressie van de herdenking op het 
kerkhof. 
 

Pastoor Jansen begint aan een nieuwe opdracht in de 
parochies Hengelo, Hof en Borne. 
Jurgen Jansen is aan de slag gegaan als de nieuwe pastoor 
van parochie De Goede Herder, de HH. Jacobus en 
Johannes-parochie en de Heilige Geest-parochie. Hij is de 
opvolger van Marc Oortman. Jansen is afkomstig uit 
Gendringen, maar Twente is hem niet onbekend. Hij was 
jaren geleden kapelaan in Goor. Hij woont in de pastorie 
aan de Langestraat. We wensen hem veel succes en een 
goede tijd in Delden. 
 

‘Adventstasjes’ voor kinderen 

De geloofsgemeenschap H. Blasius Delden geeft dit jaar 
voor het eerst in haar historie 'Adventstasjes' uit aan 
kinderen; hiervoor hebben we materiaal gekregen en 
gebruikt vanuit de Lambertuskerk in Hengelo waar de 
uitgifte van 'Adventstasjes' al langer plaatsvindt.  
De inhoud van de tasjes bestaat onder meer uit een 
Adventskalender, kleurplaten, lees- en knutselmateriaal.  
 

HEILIGE BLASIUS 

de ‘Adventstasjes’ worden uitgedeeld 

kerststal H. Blasiuskerk Delden 
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 HEILIGE BLASIUS 

Adventsactie 2020:  

Voldoende en gezond eten voor kinderen in Nicaragua. 
De armoedeval wordt het ook wel genoemd. De vicieuze 
cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige 
opleiding en weer armoede. Adventsactie wil daar iets aan 
doen. Hoewel de welvaart in Nicaragua de laatste 10 jaar 
aanzienlijk is verbeterd, is 70% van de 
plattelandsbevolking nog arm. Ondervoeding is een groot 
probleem en Adventsactie wil met haar project de 
gezinnen leren hun moestuinen op een duurzame manier 
te bewerken. Ze krijgen training in duurzame 
landbouwtechnieken om zo de opbrengst van hun 
moestuinen te verbeteren. Elk gezin ontvangt een 

startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter, 
pikhouweel en zaden voor o.a. tomaten, uien, zoete 
aardappelen en wortels om zo hun eigen groenten te 
kweken. 
Voorgaande jaren waren de vrijwilligers van de 
wereldwinkel altijd een adventszondag aanwezig met een 
stand achter in de kerk. Helaas zal dat dit jaar wegens 
corona niet doorgaan, maar we hopen ze volgend jaar 
weer te kunnen uitnodigen.  
Mogen wij ook dit jaar, ondanks de coronatijd met minder 
parochianen in de vieringen weer op uw steun rekenen? 
Uw bijdrage kunt u tijdens de Adventsperiode deponeren 
in de offerblokken in de kerk  
of overmaken op rekening NL46 RABO 0313 3638 38 t.n.v. 
van de RK H. Geestparochie. 
 

Namens de M.O.V. groep, hartelijk dank! 

scheiding is een verlies dat rouw 
verdiende. Ook het rouwen erna 
gebeurde in eenzaamheid omdat er niet 
veel op bezoek mocht worden gegaan 
naar mensen. Maar… toch blijven we 
optimistisch. Zal het kerstfeest in 
besloten kring, ons hoop en vertrouwen 
schenken, dat het goed zal komen.  
We moesten even een pas op de plaats 
maken om ons bewust te worden van 
het jachten en jagen dat we deden. 
Ineens gingen we in deze periode 
nadenken over diegenen die alleen 
waren. Die geen bezoek mochten 
ontvangen in een tehuis en… welke 
waarde het leven had en nog heeft. De 
tijd van BEWUSTWORDING. 
Ook de tijd van VERBINDEN MET 
ELKAAR. Dat houden we vast voor de 
toekomst. 
Wij als bestuur van de Raad van Kerken 
in Delden, wensen u Gezegende & 
Gezonde & Goede Kerstdagen Laten we 
blijven hopen en vertrouwen op een 
goede jaarwisseling, waarin we het jaar 
2021 begroeten als een jaar van…
VERBINDEN en het OMZIEN NAAR 
ELKAAR. 
Misschien nog sterker dan ervoor! 
 

Ria Mudde-Jetten 

voorzitter Raad van Kerken 

Jozef, Maria en Jezus op de ezel 

Lieve mensen, 
We zijn al weer aan het einde van het jaar 2020 gekomen 
en ook aan ons laatste Kerkennieuws. Aan de vele 
activiteiten die we dit jaar wilden uitvoeren is niet veel 
meer terecht gekomen vanwege de corona pandemie. We 
hebben niet samen kunnen vieren op vele fronten. We 
zijn elkaar een beetje kwijt geraakt. Geen vieringen of 
diensten meer met meer dan 30 personen en geen koffie 
drinken erna.  
Geen activiteiten van de Raad van Kerken met vieringen of 
lezingen. Helemaal niets. En dus ook geen 
Kerstsamenzang waarin dit jaar het Wierdens 
Mannenkoor met ons zou zingen. Helaas moeten we nu 
zelf thuis onze kerstliederen zingen. Ons thema over de 
Pelgrimage in ons leven, moesten we alleen lopen. Of 
toch… zijn we er misschien wel iets op vooruit gegaan? Is 
dit niet zomaar gebeurd? 

We zijn ons bewust geworden dat een kerkdienst met 
weinig personen, zonder dat we zelf mee mochten bidden 
of zingen, toch niet ONZE dienst was. Het was een 
noodoplossing. Met de mondkapjes op herkenden we 
elkaar nauwelijks. Begroeten ging via de elleboog of de 
ogen. We werden er moe van. Maar wat misten we nu het 
meeste? 

Het SAMEN BIDDEN, het SAMEN ZINGEN, het OMARMEN 
en KNUFFELEN, dat is hetgeen dat we misten. De 
livestreams in de kerken zijn aardig, maar vullen dit 
samenzijn niet op. Het is een noodmaatregel. 
Toch zijn we nu in de Advent beland. De tijd van de 
voorbereiding op het kerstfeest. Het feest dat ons Licht zal 
brengen door de geboorte van het kind. Het echte licht en 
niet alleen onze lichtslingers overal. 
Kerstmis… het zal dit jaar totaal anders zijn dan we ooit 
een kerstfeest hadden gehad. Alles is anders. Sommigen 
zijn alleen en verdrietig omdat zij dit jaar hun vriend/
vriendin, hun partner, hun man of vrouw of moeder of 
vader hebben verloren aan de dood. Maar ook aan een 
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Beste mensen, 
In aansluiting op vorige nummers van Kerkennieuws vindt u hierna enkele betekenisvolle citaten uit het decreet over de 
oecumene dat in het concilie Vaticanum II werd goedgekeurd met 2054 stemmen voor en 64 stemmen tegen. 
 

Het herstel van de eenheid tussen alle Christenen bevorderen is een van de belangrijkste doelstellingen van het 
Oecumenisch Concilie van Vaticanum II. 

Een enkele en unieke kerk is gesticht door Christus onze Heer. En toch… stellen verschillende christelijke 
gemeenschappen zich voor als de werkelijke erfgenamen van Jezus Christus. Het is zeker, dat zo een verdeeldheid 
openlijk in strijd is met de wil van Christus. Dit is een voorwerp van schande voor de wereld en is een hinderpaal 
voor de meest heilige van alle taken: Het evangelie verkondigen aan alle mensen. 

 

Het Concilie is overtuigd van de noodzaak om de eenheid tussen alle 
leerlingen van Christus te herstellen. Daarom wil het concilie aan alle 
katholieken voorstellen doen over de middelen, de wegen en de acties 
die de katholieken de mogelijkheid bieden deze Goddelijke oproep te 
beantwoorden. 
 

Onze gescheiden broeders, hetzij individueel, hetzij in gemeenschap of 
in hun kerken, genieten niet van die eenheid die Jezus Christus heeft 
willen verstrekken aan allen die hij opgeroepen heeft om een enkel 
Lichaam te vormen gericht op een nieuw leven, zoals weergegeven in 
de Heilige Schrift en de eerbiedwaardige Traditie van de kerk. 
 

Op diverse plaatsen in de wereld, door de werking van de Heilige Geest, 
worden veel inspanningen verricht door gebed, woord en daad om aan 
de volheid te komen van de eenheid die Jezus Christus heeft gewild. 
Daarom spoort het Concilie alle gelovigen er toe aan om de tekenen des 
tijds te erkennen en actief deel te nemen aan de Oecumenische 
Inspanning. Men mag ook niet vergeten wat, door de gratie van de H. 
Geest, is verricht bij onze gescheiden broeders. Dit kan bijdragen aan 
onze ontwikkeling. Niets wat echt christelijk is, verzet zich ooit tegen de 
waarden van het geloof, maar dat alles kan bijdragen om steeds beter 
het mysterie van Christus en zijn kerk te begrijpen. 
 

In volgende nummers van Kerkennieuws zullen we een aantal 
belangrijke punten uit de discussie over de Oecumene tijdens het 
concilie vermelden. Later willen we u nog informeren over de inter-

religieuze ontmoetingen in Assisië, de encycliek UT UNUM SINT van 
Paus Johannes Paulus II dd. 1995 en de talrijke oecumenische 
activiteiten van Paus Franciscus. 
 

Ondertussen BIDDEN, HOPEN en VERTROUWEN we SAMEN met U. 
 

Jacques Troch 

lid van de Raad van Kerken 

Raad van Kerken - Delden 

RAAD VAN KERKEN-DELDEN 
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 PROTESTANTSE GEMEENTE 

Predikant: 
Ds. Dick Juijn 

Kerkplein 1, 7491 BM Delden 

telefoon 074 - 349 14 98, of  
mobiel 06 - 15 88 31 26 

e-mail: dickjuijn@planet.nl 
 

Koster: 
Mw. G. Tuitert-Burggraaff 

Kerkplein 2, 7491 BM Delden 

telefoon 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) 
telefoon 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 

telefoon 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 

 NL48 RABO 0373 7176 87 

 

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 

telefoon 074 - 376 36 00 

 

Website:  
www.pgdelden.nl 

 In memoriam: Barend Jan Gerrit Schutte 

De boerderij aan de Rikkerinksweg in Ambt-Delden is een middelpunt kwijt, 
een huis met vele kamers waar velen graag even binnenlopen en welkom zijn. 
Op woensdag 28 oktober 2020 stierf daar Gerrit Schutte. Hij mocht 88 jaar 
worden. 
De wieg van Gerrit stond in de 
Langestraat in Delden, maar al op 
jonge leeftijd verhuisde het gezin naar 
’t Zeldam. Een plezierige jeugd waar 
Gerrit de kans kreeg het mooie vak van 
timmerman te leren. Toch was er een 
nog grotere liefde: de boerderij. En 
nadat hij Annie had leren kennen werd 
die keus nog eens bevestigd. Annie 
verzorgde het melkvee en Gerrit de 
kippen. Langzaam vulden zich de 
kamers in de boerderij. Veel kamers 
van geluk, met de geboorte van 4 
kinderen, de kleinkinderen die in en 
uitlopen, de gezelligheid daaromheen, 
het dammen, biljarten, het voetballen. 
Er was zoveel om voor te leven. Maar 
helaas ook kamers van verdriet: het 
overlijden van zijn broer Johan in 1965, 
Gerrit en Johan steunden elkaar altijd 
door dik en dun; en ook recent het 
overlijden van schoondochter Astrid, 
nog zo jong, de ziekte van schoonzoon 
Andy. Gerrit besefte dat dit ook bij het 
leven hoort en daarom waren die 
kamers van gezelligheid voor hem extra belangrijk. Een huis vol eerlijke 
belangstelling: mensen kwamen en komen graag op bezoek. En waar Gerrit 
kon helpen, hielp hij jou. Rond de Oude Blasius herinnert het wandelpad ons 
aan Gerrit. Samen met anderen heeft hij voor velen hier een weg gebaand. 
Op zijn geheel eigen manier heeft Gerrit zijn ziekte aanvaard en ook het leven 
losgelaten. Zeer tevreden met de 88 jaren die hem waren gegund. Een man 
met een groot hart waarbij zijn geloof hem altijd heeft geholpen zijn hart open 
te houden, ervan uit te delen en ook ervan te genieten. In het hart van Gerrit 
was ruimte voor velen. Het was als dat grote huis met die vele kamers. 
Daarom lazen we in de dankdienst op 2 november in de Oude Blasius uit 
Johannes 14. Het hart van Jezus ook als een groot huis met vele kamers. Gerrit 
vulde dit op zijn eigen manier in en voelde zich gezegend. In dat vertrouwen 
hebben we hem begraven op de Algemene Begraafplaats. 
 

Ds. Dick Juijn 

 

 

In memoriam: Gerard Albertus Geugies 

De buurtschap Oele is haar icoon kwijt. Levend op zijn eigen tempo, gezond, 
vrolijk, nuchter, genietend…, dachten velen dat het zo best nog jaren door kon 
gaan. Helaas is het Coronavirus Gait Geugies op 30 oktober 2020 fataal 
geworden. Hij woonde aan de Potsenweg en werd 87 jaar. 
Gait liet in zijn leven niet zomaar iedereen toe. Maar eenmaal in zijn kring 
leerde je zijn binnenkant kennen. Gait was nooit bezig zichzelf te bewijzen. Op 
deze manier was hij ook actief in de gemeenschap. Hij hoefde niet zo nodig 
gezien te worden. Behalve dan misschien in die groene Mercedes waar hij 
verzot op was. Gait was medeoprichter van de touwtrekkers in Oele, zat in het 
bestuur van de Plattelandsjongeren Overijssel, de landbouwvereniging en ook 

Barend Jan Gerrit Schutte  
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van de zomerfeesten in Oele. Hij was een van de eersten 
die met een camera op pad ging om te filmen. Niet 
zichzelf in the picture, maar anderen. Volop actief. Maar 
daarnaast ook graag in de rust van zijn eigen huis. Met zijn 
kleinvee, de ganzen, de pauwen, de kippen, en de laatste 
jaren kwam daar de kattenliefde bij.  
Hoewel Gait voor zichzelf weinig nodig had, wist hij wel 
voor zichzelf op te komen, voor zichzelf te vechten. Het 
meest zichtbaar werd dat augustus/september 2019 toen 
hij in het ziekenhuis belandde en uiteindelijk 1 van zijn 
benen moest 
verliezen. Velen 
hebben toen 
gedacht: ‘Gait 
komt nooit meer 
thuis aan 
Potsenweg’. Maar 
het keiharde 
vechten in de 
Wieken werd 
beloond en ruim 
een half jaar later 
kwam hij thuis. En 
het leven was zo 
goed. Hij kreeg 
hulp van velen, 
genoot van zijn 
scootmobiel, bleef 
eigenwijs, maar 
ook gezellig, 
humoristisch en de thuiszorg kwam graag bij hem. 
Op donderdag 5 november hebben we rond Gait een 
dankdienst gehouden in het crematorium te Borne. Daar 
klonk Mattheus 11 waar Jezus spreekt over de 
eenvoudigen die een vermoeden van de waarheid 
bezitten. En we luisterden naar de lievelingsmuziek van 
Gait. Normaal. ‘De boer is troef’. De letterlijke betekenis 
van het woordje ‘troef’ is: extra waarde. Voor Gait zat die 
extra waarde in het heel eenvoudige, het nederige en al 
kleine grootse dingen om hem heen. In dat vertrouwen 
gaven we hem uit handen. 
 

Ds. Dick Juijn 

 

 

In memoriam 

Op 10 november 2020 overleed Riek (Hendrika) Kuipers-

Keuper, Irenestraat 10, Delden. Zij is bijna 94 jaar 
geworden. Ze werd geboren op de boerderij in 
Hengevelde, maar ze koos vol overtuiging voor een 
opleiding tot verpleegster. Ze werd opgeleid in Utrecht en 
Amersfoort en ze werkte daarna vele jaren in het 
Julianaziekenhuis in Hengelo. Als hoofdverpleegster kon 
ze streng zijn, maar ze werd ook gewaardeerd. In 1955 
trouwde Riek met Cees Kuipers die als instrumentmaker 
bij Hazemeyer in Hengelo werkte. Na enkele jaren wonen 
in Hengelo betrokken ze het huis aan de Irenestraat. In 
1957 werd dochter Truus geboren. Toen Truus 17 jaar 

was, ze het laatste jaar deed op het chr. lyceum in Almelo, 
overkwam haar het ongeluk dat haar in een 
sluimertoestand, in coma, bracht. Ze werd verzorgd in het 
Julianaziekenhuis waar Riek werkte en toen het Borsthuis 
afgebouwd was werd ze daarheen overgebracht. Bijna 18 
jaar lag Truus in coma en al die jaren hebben Riek en Cees 
haar dagelijks bezocht. Urenlang zaten ze bij haar en 
zorgden voor haar zo goed als dat ging. In 1993 overleed 
Truus. Het was het grote verdriet in het leven van Riek en 
Cees. Hun eigen leven ging door, anders dan ze gehoopt 
hadden, en tegelijk draaide hun hele leven om hun kind 
dat ze niet meer konden bereiken. In moeilijke periodes 
vonden ze steun in hun geloof, in God ‘die de verbrokenen 
van hart geneest, die hun verwondingen verbindt’, zoals 
psalm 147 zegt, de psalm die we in de uitvaartdienst 
lazen. Riek wist, ondanks alles, dapper en ook blijmoedig 
door te gaan met haar leven. Ze genoot van gezelschap, 
van een praatje met de mensen die haar bezochten of die 
haar met iets kwamen helpen, van de orchideeën in de 
vensterbank, van haar hondje, en van allerlei gewone, 
kleine dingen. Cees overleed in 2010 en ze heeft zijn stille, 
trouwe aanwezigheid erg gemist. Langzaam werd de 
wereld van Riek kleiner en stiller. Ze overleed in 
verpleeghuis St. Elisabeth, waar ze de laatste paar 
maanden verbleef. Op 16 november 2020 was de 
afscheidsdienst in de Oude Blasius waarna we haar aan de 
aarde en aan de vrede van God hebben toevertrouwd. 
 

Ds. Ria de Vries, Almelo 

 

 

De diensten in de komende periode 

Het kerstrooster ziet er niet eens zo heel anders uit dan in 
voorgaande jaren gewend. Maar de beleving zal zo anders 
zijn. Ik denk nog terug aan de Kerstdagen van 2019. 
Driemaal een volle kerk. Veel kinderen die zich helemaal 
gaven in het spelen van een musical, schitterende 
koorzang, het samen zingen van oude kerstliederen. Dit 
jaar kan het niet, of beter: het mag niet. Gelukkig hebben 
we onze zanggroep en mede daardoor is het mogelijk dit 
jaar toch meerdere diensten te houden. Waarschijnlijk 
mogen per dienst 30 mensen worden toegelaten, als het 
RIVM anders besluit volgen wij dit. Hoe u zich kunt 
aanmelden voor de kerstvieringen leest u elders. Alle 
diensten worden via “kerkdienstgemist” uitgezonden. 
Op zondag 20 december vieren we de vierde 
Adventszondag, rond het thema: de oorsprong van het 
licht. We lezen uit Jesaja 61, 1-3. Een korte tekst waar veel 
over te vertellen valt. In de kerk is het licht vooral een 
zaak van het hart. Op een of andere manier zoeken we 
heel ons leven naar dat licht. 
Op Kerstavond 24 december zijn er dit jaar 3 diensten. De 
eerste dienst om 17.00 uur wordt enkel uitgezonden via 
Kerkdienstgemist.nl en is dus geen openbare dienst. Een 
kerstmusical, die voortborduurt op het adventsproject, 
met als thema: ‘het beste nieuws’. Goed nieuws is nog 
altijd het beste nieuws. Dat klinkt door in deze dienst. 
De tweede dienst vangt aan om 19.00 uur en draagt als 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Gerard Albertus Geugies 
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Muzikaal talent 

Sinds mei beschikt onze gemeente over een zanggroep, 8 
dames 4 heren, die met hun zangkwaliteit het gemis van 
het zelf niet (mee) mogen zingen, dusdanig verzachten. 
Ook in de vele diensten in de komende periode zal de 
groep meewerken. Heel bijzonder is dat Marieke Zijlstra, 
een van de zangeressen, 2 liederen heeft geschreven. Een 
lied voor Kerstavond en een lied voor Kerstmorgen. Onze 
organist Matthijs heeft er een melodie bij gezocht en in 
alle diensten klinkt een van de liederen. Ik ben reuze 
benieuwd en blij met zoveel creativiteit. 
 

 

Eerste Kerstdag: kerk open tussen 14.30 uur en 16.00 uur 

De afgelopen 2 jaar hebben we op Eerste Kerstdag de kerk 
in de middag opengesteld voor een bezoek aan de 
kerststal en om elkaar te ontmoeten bij warme chocomel 
of glühwein. Dat laatste kan vanwege Corona niet 
doorgaan, maar gezien de belangstelling voorgaande jaren 
om even de kerk binnen te lopen, de kribbe te bekijken, 
een kaarsje aan te steken of een gedachte op te schrijven, 
zal de kerk daartoe geopend zijn tussen half 3 en 4 uur. 
Weet u welkom. 
 

 

Herinneringsinloop 

Op zondag 22 november hebben we in de dienst 17 
namen genoemd van mensen die ons in het afgelopen 
kerkelijk jaar zijn ontvallen. In de middag zijn er meer dan 
70 mensen de kerk binnengelopen om in stilte te kunnen 
gedenken. Veel kaarsjes zijn ontstoken en meerdere 
gedachten zijn opgeschreven. Waardevol om op deze 
manier stil te staan bij hen die ons voorgingen, de namen 
vervagen weliswaar in de wereld, maar niet in ons hart. 
 

 

Huwelijksdienst 

Kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk is 
aangevraagd door Frits de Groot en Mirjam Witvoet, op 
maandag 22 februari 2021 in de Oude Blasius. Een heuglijk 
moment. Frits is al heel wat jaren actief in onze gemeente, 
geluid en beeld zijn bij hem in goede handen. Ook in de 
zanggroep klinkt zijn stem, en de stem van Mirjam is daar 
nu aan toegevoegd. We wensen hen een goede 
voorbereiding op deze bijzondere dag. 
 

 

Contextueel Bijbellezen 

Voor predikanten is er de verplichting om in een 
tijdsbestek van 5 jaar meerdere studiepunten te halen 
voor de permanente educatie. In de wereld verandert 
veel, ook in de theologie en in het kerkelijk bedrijf. De 
afgelopen maanden volgde ik de cursus ‘Visitatie nieuwe 
stijl’. Noodzakelijk om als visitator binnen de classis 
Overijssel/Flevoland te kunnen functioneren. In januari 
volg ik een training ‘Contextueel Bijbellezen’. De Bijbel 
wordt gelezen door mensen en die geven er allemaal weer 
hun eigen interpretatie aan. Maar in de Bijbel is niet 1 

thema: Mijn hart weet wat mijn verstand niet zegt. Het 
kerstverhaal (we lezen Lucas 2, 1-20) is ongelooflijk, in de 
zin van ongeloofwaardig. Hoofd en hart is een spanning 
die hoort bij het leven, die hoort ook bij geloof en dus ook 
bij Kerst. Die spanning proberen we deze dienst onder 
woorden te brengen. 
De derde dienst vangt aan om 22.00 uur, dan klinkt het 
kerstevangelie volgens Mattheus 1, 18-25 met een Ode 
aan Jozef. Hij is in de verhalen en de preken vaak de wat 
teruggetrokken figuur. Jozef vraagt niet. Jozef praat niet. 
Jozef doet. Jozef is heel bijzonder. 
Op Eerste Kerstdag 25 december om 10.00 uur staan we 
stil bij onze dromen. Maar ook God heeft een droom, nl. 
dat alle mensen tot hun recht komen. Of je nu een 
tienermoeder bent als Maria, een randfiguur als een 
herder of wijzelf die even niet weten hoe verder in deze 
coronatijd. Deze morgen klinkt een stem: Jij mag er zijn. 
We lezen een gedeelte uit Genesis 28 en fragmenten uit 
Lucas 1 en 2. 
Voor zondag 27 december is de dienst voorbereid en zal 
ook worden voorgegaan door de Vespergroep. Deze 
zondag klinkt gebruikelijk het verhaal van Simeon en 
Hanna: Lucas 2, 33-40. 
Dan sluiten we dit bijzondere maar o zo rare jaar 2020 af 
met een dienst op Oudejaarsavond 31 december om 
16.30 uur. Dit tijdstip is vorig jaar goed gevallen. Een korte 
lezing: Numeri 6, 22-27, rond het thema: Wat zegt dat, die 
zegen? ‘Ik ben een gezegend mens’, hoor ik vaak iemand 
zeggen en dat is mooi. Maar wat is dat eigenlijk, die 
zegen? 

De eerste dienst in het jaar 2021 is op zondag 3 januari. 
De kerstkribbe staat ook dit jaar weer in onze kerk en deze 
zondag wil ik stil staan bij de 3 wijzen. Ze staan vaak zo op 
afstand in de kerststal en in deze dienst komen ze wat 
dichterbij. Ze horen op het eerste gezicht helemaal niet bij 
onze kring, deze buitenlanders, vreemden, zoals zij ook 
niet hoorden tot de geestelijke familie van Israël. Toch zijn 
ze gekomen. Toch horen ze erbij. 
Op zondag 10 januari is ds. Carmianne Verrips uit Bentelo 
onze voorgangster, ziekenhuispastor in Enschede en ze 
zingt in onze zanggroep ook graag haar partij mee. Het is 
de zondag van de Doop van de Heer (Marcus 1, 1-11). 
Deze zondag mag ik zelf voorgaan in de Ontmoetingskerk 
in Zevenaar. 
Zondag 17 januari lezen we uit Romeinen 1, 8-17, waar 
het gaat om de rechtvaardiging door het geloof. Een pittig 
thema, waarbij we mogen bedenken dat als je dichterbij 
God wilt komen, het geheim dan is dat God al dichter bij 
jou komt. Hier wil ik verder met u over nadenken. In deze 
dienst willen we ook een kerkrentmeester en 
wijkcontactpersoon voor hun taak de zegen geven. 
Op zondag 24 januari is het de laatste dienst die Gerrie 
Tuitert als koster van de Oude Blasius zal vervullen. 26 
januari is de dag van haar pensioen. We hopen dat zij ook 
betrokken blijft bij het werk in onze gemeente en met 
haar kennis een rol wil spelen bij een nieuwe ploeg 
mensen die samen dit werk op zich nemen. In het 
volgende nummer leest u meer. 

PROTESTANTSE GEMEENTE 
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Kerstfeest diensten reserveren 

Tijdens de kerstdagen zijn er drie vieringen. Twee 
vieringen op kerstnacht om 19.00 uur en om 22.00 uur en 
een viering op eerste kerstdag om 10.00 uur. Wilt u een 
viering meemaken, dan dient u een plaats te reserveren. 
U kunt reserveren op 21 december van 09.30 uur tot 
12.00 uur, het telefoonnummer is 074 - 376 23 69. 
 

 

Beste gemeenteleden, 
Als ouderlingen van onze gemeente willen wij op deze 
manier het woord tot u richten. Dat wat ons het meest 
aan het hart ligt: contacten onderhouden en mensen 
bezoeken is nu bijna niet mogelijk. Bellen kan maar is toch 
iets heel anders dan elkaar in de ogen kijken. Toch voelen 
ook wij onze verantwoordelijkheid om het coronavirus 
niet te verspreiden. Wij beseffen dat dit voor veel mensen 
een nare tijd is waarin velen op zichzelf teruggeworpen 
worden en de dagen soms lang kunnen duren. Uit de 
kijkcijfers van de kerkdiensten op zondag blijkt wel dat 
veel mensen de diensten digitaal volgen. Het zou fijn zijn 
als dit helpt om de nieuwe week positief tegemoet te 
gaan. 
Mocht het dan toch tegenzitten weet dan dat wij er voor u 
zijn. U kunt ons altijd bellen op onderstaande 
telefoonnummers. 
Tot slot voor u een gedichtje waarvan de schrijver ons 
onbekend is. 
 

Het licht achter het venster 

Ongebroken nacht 
Duister mijn wereld en ik zwicht 

Onder de zwaarte van mijn last 
De vensters donker, verstoken van licht. 
Maar de dag verjaagt de zwaarte 

Een hand doet het duister beven 

In een beroering mild en zacht 

En kilte wordt door warmte verdreven. 
 

Wij wensen u gezegende kerstdagen en een gezond 2021! 
Uw ouderlingen, 
Arie Mulder, 074 - 376 32 14 / 06 - 57 32 48 10 

Bart Methorst, 06 - 57 01 03 04 

Diny Doornbos, 074 - 376 69 92 

Jannie Hardeman, 074 - 376 30 53 

Rosalind Gertenbach, 06 - 39 19 40 70 

Klaske Jasperse, 074 - 785 54 19 / 06 - 17 36 83 88 

Marjolein ter Weele, 074 - 384 19 09 

 

 

Wijzigingen in het kosterschap. 
Bij het beroep van onze predikant Dick Juijn voor een 
volledige predikantsplaats hebben we moeten beloven 
aan het Regionaal College Beheerszaken PKN dat we geen 
betaalde koster meer in vaste dienst zullen nemen. De 
verminderde lasten hierdoor zijn hard nodig om de 
begroting rond te krijgen. 

stem aan het woord, maar altijd meerdere. Bij deze 
training hoort ook om deze vorm binnen je eigen 
gemeente als cursus/gesprekskring aan te bieden. 
Wellicht kunnen we hier in de toekomst ook een 
maandelijkse gespreksgroep van maken. Het ligt in mijn 
bedoeling om in de Veertigdagentijd hiermee te starten, 
als tenminste de cursus in januari doorgang zal vinden. 
 

 

Gezegende dagen 

Mede namens Cordula wens ik u en jullie graag fijne 
kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021 toe. 
 

Ds. Dick Juijn 

 

 

Kerstfilm voor de kinderen 

Op woensdag 23 december tussen 14.30 uur en 16.00 in 
de Voorhof: een mooie kerstfilm voor kinderen tot 
pakweg 14 jaar. 
In de Nederlands gesproken film ‘The Star’ is de dappere 
ezel Bo de dagelijkse sleur in de molen in het dorp beu en 
hij ontsnapt. Dan begint het avontuur van zijn dromen. 
Onderweg ontmoet hij Ruth, een schaap dat haar kudde is 
verloren. Ook komt hij Dave tegen, een duif met grote 
ambities. Samen met de drie kamelen volgen Bo en zijn 
vrienden de ster. Zo worden ze helden in het alom 
bekende kerstverhaal. 

Kom deze middag een geweldig kerstfeest vieren! Meld je 
wel even aan bij de dominee of de jeugddiaken: 
predikant@pgdelden.nl of secr-diaconie@pgdelden.nl, 
zodat we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. 
En oh ja, je mag je foute kersttrui aan… 

P.S. Het feest is vanwege de beperkende 
coronamaatregelen niet voor ouders, zij mogen de 
kinderen natuurlijk wel brengen en ophalen. 
 

Jikkie, Mariska, Judith en ds. Dick 

PROTESTANTSE GEMEENTE 
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Omdat Gerrie Tuitert in het begin van het nieuwe jaar met 
pensioen gaat zullen we verder gaan met meerdere 
vrijwillige, onbetaalde kosters. Hiermee komt het ambt 
van koster te vervallen en is de woning geen ambtswoning 
meer. 
We zijn op zoek gegaan naar een koster- coördinator en 
hebben deze binnen onze eigen gemeente gevonden in de 
persoon van Wiarda Heerze. Het college van 
kerkrentmeesters is blij en vol vertrouwen in de 
capaciteiten van Wiarda. 
Ze zal de coördinatie van de vrijwillige kosters op zich 
nemen en heeft inmiddels al een aantal mensen hiervoor 
benaderd. Ook heeft ze al een paar diensten met Gerrie 
meegelopen om een goed beeld van de werkzaamheden 
te krijgen. 
Het college van kerkrentmeesters hoopt dat deze 
overgang soepel zal verlopen. 
 

Het College van Kerkrentmeesters. 
 

 

Begroting 2021 

In de laatste kerkenraadsvergadering van 23 november jl. 
is de begroting voor het jaar 2021 besproken en 
vastgesteld. Hieronder ziet u de samenvatting van de 
begroting met een tekort van € 12.100,-- 
De volledige begroting 2021 ligt ter inzage op het Kerkelijk 
Bureau in De Voorhof, Kerkstraat 6 in Delden.  
Het Kerkelijk Bureau is geopend op elke dinsdagochtend 
van 9.00 tot 11.00 uur. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Wim Weenk 

 

Baten 

baten onroerende zaken € 38.700 

rentebaten en dividenden € 13.500 

bijdragen levend geld € 120.000 

collectes, giften € 17.900 

subsidies en bijdragen € 25.300 

totale baten (A) € 215.400 

 

Uitgaven en Kosten 

kosten kerkelijke gebouwen € 43.700 

afschrijvingen € 3.000 

pastoraat € 86.200 

kerkdiensten en -activiteiten € 6.700 

verplichtingen/bijdragen org.  € 12.400 

salarissen € 30.600 

kosten beheer, administratie € 21.000 

rentelasten/bankkosten € 500 

totaal lasten (A) € 214.200 

Operationeel resultaat A € 34.200 

 

Incidentele baten en lasten 

Incidentele baten € 0 

Incidentele baten en lasten (B) € 0 

Resultaat verslagjaar (A+B) € 1.200 

 

Onttrekking bestemmingsfondsen € 12.000 

Toevoeging bestemmingsreserves € 25.300 

Totaal mutaties b.reserv/fond(C) € -45.300 

Resultaat naar alg. reserve (D) € -12.100 

 

 

Kerkbalans 2021 

De Actie Kerkbalans gaat in januari weer van start. De 
Actie loopt van 16 tot 30 januari. Het thema voor 2021 
luidt: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Een thema 
dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. 
De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar 
vandaag voor inzetten.  
We hebben uw inzet en bijdrage hard nodig. De Actie is 
noodzakelijk, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen 
immers de financiële basis voor onze kerkelijke gemeente.  
U zult begrijpen dat de Actie deze keer door het Corona-

virus anders zal verlopen dan in eerdere jaren. Zo vervalt 
de gezamenlijke informatieavond aan het begin van de 
Actie. In het kerkennieuws dat rond 23 januari verschijnt 
kunt u lezen op welke manier u uw antwoordenvelop met 
de toezegging voor de kerkelijke bijdrage in 2021 kunt 
inleveren. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters 

Wim Weenk 

 

 

Eindejaarscollecte 2020 

In de kerk en als christenen geloven we dat het leven alles 
met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed! Hij zet 
ons leven - met al zijn vreugde en verdriet - in zijn licht. In 
ons samenleven met anderen laat Hij iets van zichzelf zien. 
Dát alles geeft zin aan ons bestaan en maakt ons leven 
goed. Als kerk mogen we leven in dit perspectief van Gods 
licht en daarvan getuigen. We hopen dat het doorklinkt in 
onze activiteiten en ons inspireert om onze 
verantwoordelijkheid voor elkaar, en de mensen om ons 
heen, dichtbij en ver weg, op ons te nemen.  
Om de activiteiten in onze gemeente voor jong én oud, 
zoals bijvoorbeeld pastoraat, gespreksgroepen, jeugd- en 
ouderenwerk, mogelijk te maken, is er geld nodig. Daarom 
vragen we u aan het eind van het kalenderjaar om een 
extra gift, zodat we ook in het nieuwe jaar ons mooie en 
belangrijke werk kunnen voortzetten. 
Doet u met ons mee? Dat kan door uw bijdrage te geven 
in de eindejaarscollecte of door uw bijdrage over te 
maken op NL22 RABO 0313 3440 94 ten name van de 
‘Protestantse gemeente te Delden’. Dat kan ook via de 
acceptgirokaart die u ontvangt.  
Wij danken u bij voorbaat heel hartelijk voor uw 
betrokkenheid en steun! 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters 

Wim Weenk 

PROTESTANTSE GEMEENTE 
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 APOSTOLISCH GENOOTSCHAP 

Op weg naar kerst in coronatijd. 
We leven alweer in de adventstijd. Hoe snel gaat een jaar 
voorbij. Advent, de tijd van verwachting. Vooral nu we in 
een wereld leven die ons beperkt in onze 
bewegingsvrijheid en bijzonder vreemd blijft aanvoelen. Er 
is dan ook niet zo veel mogelijk om in gezamenlijkheid 
deze periode te vieren en moeten we onze verwachtingen 
daarin bijstellen.  
Over welke verwachtingen hebben we het dan eigenlijk? 
De verwachting van feestvierende groepen mensen, grote 
familiebijeenkomsten, massale kerstdiners? Of willen we 
onze verwachting richten op de kerstboodschap en móet 
je die wel bijstellen? Wat is dan die kerstboodschap? Deze 
zou als volgt kunnen klinken: Overal en voor ieder mens 
vrede en voor ieder een gevoel van zekerheid, veiligheid, 
geborgenheid, onbevangenheid en zo meer. Samengevat 
zoals het kerstlied luidt: ‘Vrede op aarde en in mensen 
een welbehagen’.  
Welke boodschap neem ik mij voor? Ik wil een liefdevol 
mens zijn met een ideaal, dat mensen bij elkaar brengt; 
dat mij ertoe aanzet naar de ander om te kijken; dat met 
vredesgedachten komt en dat mij niet onverschillig in het 
leven doet staan.  
Als de verwachting in de adventstijd is, dat een kind het 
levenslicht ziet met kerst, wat bied ik dan aan ter 
verwelkoming? Is dat een klimaat van vrede, liefde en 

compassie, zodat er toekomst zal zijn voor het kind. En als 
je het kind nu verbindt aan de kerstboodschap zoals 
hiervoor benoemd, bied ik dan ook een klimaat van vrede, 
liefde en compassie? Ook in deze coronatijd? Ik zeg daar 
volmondig ja op, want wij mensen hebben elkaar nodig 
om de kerstboodschap tot realiteit te maken.  
Dat is allemaal mooi gezegd, maar hoe moet dit dan met 
ons kerstdiner, dat we ieder jaar met de kinderen en 
kleinkinderen vieren? Simpel zegt dan een kleinkind. ‘Opa, 
als we nu ieder in ons eigen huis zelf gaan gourmetten en 
we zetten de laptop aan het hoofd van de tafel en we 
gaan beeldbellen, dan zijn we toch samen aan het 
gourmetten’. En zo zijn we ook door deze pandemie al 
begonnen aan een nieuw tijdperk en stellen we 
verwachtingen bij en komen er nieuwe oplossingen, zo 
eenvoudig kan het zijn. Want weet u, we zullen onze 
verwachtingen moeten blijven bijstellen, wat vraagt om 
een flexibele en open levensinstelling. En laten wij, 
mensen, daar nu een talent voor hebben. 
Ik wens u zingevende kerstdagen en al het goede voor de 
toekomst. 
 

Ben van der Weide 

Geestelijk verzorger 

Apostolisch Genootschap Delden en Hengelo 
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 ALGEMEEN NIEUWS 

 

Dichtgemetselde deur 

In de noordelijke muur van de Oude Blasiuskerk bevindt 
zich in de noordelijke transeptmuur van de voormalige 
kruisbasiliek een dichtgemetselde deur. Deze deur was 
lang onopvallend aanwezig, omdat er een hulstboom voor 
stond. Bij de herindeling van de tuin om de kerk is deze 
boom weggehaald. Daardoor is de deur nu goed zichtbaar 
aanwezig.  
Deze deur was gevat in een zandstenen omlijsting en 
heeft de vorm van een middeleeuwse deur met een ronde 
bovenkant. Waarschijnlijk is deze bij de bouw van de 
transept aangebracht. Hij is op een later tijdstip 
dichtgemetseld. 
Gebruik 

De deur zou gebruikt kunnen zijn door de geestelijken om 
de kerk te betreden. Die zouden in een huis aan de 
noordkant van de kerk gewoond kunnen hebben. 
Daarvoor was een doorgang in de muur rond het kerkhof 
aanwezig op de hoek ‘Marktstraat – Achter de kerk’. Dit is 
een veronderstelling op grond van aanwijzingen in de 
literatuur. Deze doorgang is te zien op een plattegrond 
van de kerk uit 1750. Op deze plattegrond is de deur al 
niet meer aangegeven, dus waarschijnlijk al 
dichtgemetseld. De doorgang in de kerkhofmuur is bij de 
restauratie daarvan in 1790 dichtgemaakt. 
Wanneer dichtgemetseld 

Wanneer de deur is dichtgemetseld, is niet bekend. Het 
moet te traceren zijn uit het formaat van de gebruikte 
bakstenen. De maat daarvan is 25 x 12,5 x 5 cm. Tot 
dusver heb ik geen verwijzing naar dit formaat kunnen 
vinden. Dit soort betrekkelijk kleine stenen met dezelfde 
dikte zijn in de middeleeuwen gebakken. Nog maar een 
veronderstelling dan: 
De laatste grote 
verbouwing van het 
kerkgebouw heeft 
plaatsgevonden aan 
het eind van de 15de 
eeuw, toen de 
noordbeuk gebouwd is. 
Mogelijk is toen tegelijk 
de deur 
dichtgemetseld. 
Conclusie 

Ik hoop nog eens iets 
over het formaat 
bakstenen te vinden en 
de periode wanneer 
die gebakken zijn. Maar 
die kans is klein. In de 
middeleeuwen werden 
vaak stenen ter plaatse 
gebakken om 
vervoerkosten te 
sparen. 
 

Dick Schuuring plattegrond van de kerk uit 1750 
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Joodse feestdagen 

Ons jaar 2020 wordt afgesloten met de Joodse feestdag 
Chanoeka, dat dit jaar van 11 t/m 18 december wordt 
gevierd.  
Chanoeka (Inwijdingsfeest of Lichtfeest) betekent, 
inwijding, en verwijst naar de her inwijding van de tempel 
in Jeruzalem ( 165 – 164 v.C. ) na de ontheiliging door de 
Griekse koning Antiochus IV. Volgens de boeken 1 en 2 
Makkabeeën ontheiligt Antiochus de tempel niet alleen 
door er beelden van Griekse goden in te plaatsen en 
heilige offers te brengen op de altaren. Joden mogen ook 
niet langer uit de Thora lezen, koosjer voedsel eten en ook 
niet hun zonen besnijden.  
Onder leiding van Judas de Makkabeër krijgen de Joden de 
macht over Jeruzalem terug. Ze reinigen de tempel en 
wijden de tempel opnieuw in op de vijf en twintigste dag 
van de maand Kislev. Volgens een latere Joodse 
overlevering hebben de priesters bij de her inwijding maar 
net genoeg olie om de heilige gouden kandelaar de 
‘menora‘ een dag te laten branden. Wonderbaarlijk 
genoeg brandt het vuur acht dagen ... Vandaag de dag 
duurt Chanoeka acht dagen. Er worden o.a. cadeaus 
gegeven, kaarsen gebrand, gebeden opgezegd en 
spelletjes gespeeld. 
De laatste Joodse feestdag wordt in februari a.s. gevierd. 
Daarover later meer. Vooralsnog een zalig uiteinde en een 
gelukkig 2021 Rousj hasjone (nieuwjaar).  
 

Johan Beumer 

Chanoeka kandelaar  

ALGEMEEN NIEUWS 

Dichtgemetselde deur 
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Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers: 
07-01-2021 23-01-2021 interval 5 weken 

11-02-2021 27-02-2021 interval 4 weken 

11-03-2021 27-03-2021 interval 6 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 

 

 

 

 

 

 

 

Met kerst vieren we de geboorte van Jezus Christus. Maar hoe kwam de 
kerststal en de kerstboom in huis? 

De kerststal: Deze zijn vaak een katholieke traditie waarbij tegenwoordig ook 
veel protestantse huishoudens er een hebben. Ze verbeelden het kerstverhaal. 
Soms zijn er ook levende kerststallen bij kerken of in steden te bewonderen. Er 
zijn houten stallen, maar ook grotten als kerststallen te zien. De stallen gaan 
terug op Franciscus van Assissi die in 
1223 op het idee kwam om een 
levende kerststal op te zetten. De 
grot gaat terug op Justinus de 
Martelaar die zich betrekt op Jesaja 
(33,16). 
Kerstboom: Oorspronkelijk was het 
een spar en geen dennenboom. Het 
was een vruchtbaarheidssymbool. 
Begin 16e eeuw verklaarde Luther de 
kerstboom als symbool voor Jezus 
geboorte. Volgens hem herinnerd de 
boom aan de boom in het paradijs en 
symboliseren de kerstballen de 
appels waarvan Adem en Eva aten. 
De piek staat voor de ster die de 
Wijzen volgden. 
De katholieken gaven de voorkeur 
aan de kerststal en de protestanten 
aan de kerstboom. Tegenwoordig is 
dat niet meer het geval en zie je bij 
beide geloofsrichtingen beide 
symbolen staan. 
 

Bron: wikipedia 

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 telefoon 

06 - 46 80 20 87 en voor de protestantse 
dienst met telefoon 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 

Rekening NL10 RABO 0313 3508 09  
t.n.v. G. Smit, penningmeester 

Secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1 

7491 GP Delden, telefoon 074 - 376 63 66 

 

KerkenNieuws is een uitgave van de  
Raad van Kerken Delden. 
Verspreidingsadres Delden 

E. Wiessenberg 

De IJsvogel 23, telefoon 074 - 376 24 38 

Opmerkingen en vragen? 

Voor opmerkingen en vragen kunt u 
bellen met: W. Velthuis,  
telefoon 074 - 376 31 70 

Uw giften maken dit blad mogelijk.  
Rekening 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. telefoon 0547 - 26 19 37 

e-mail: ritawibbelink@gmail.com 

 

Projectengroep Deldense 

Kerken 

 

Rekening PDK 

NL66 RABO 0179 1586 43 

JONGLEREN AUTODIENSTEN 


