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Een beloofd land. 
 

Rond de jaarwisseling las ik het 
boek van Barack Obama Een 
beloofd land. Een pil van 800 
pagina’s waarin hij zijn weg in de 
politiek tot en met de eerste 
ambtstermijn als president 
uitvoerig beschrijft. Het is een 
worsteling om van zijn idealen van 
een betere wereld iets voor elkaar 
te krijgen. Elke avond bidt hij een 
gebed: met dankbaarheid, om 
vergeving, om leiding, om bewaring 
tegen alle kwaad voor zijn gezin en 
het Amerikaanse volk.  
Het jaar 2021 is begonnen. Het is 
met een nieuw jaar alsof we een 
nieuw land binnengaan. We kunnen 
afwachtend zijn, of met plannen om 
aan idealen te werken of om te 
proberen een beetje beter mens te 
zijn. De toekomst wordt aarzelend, 
welbewust of hoopvol tegemoet 
getreden. 
Is dat onzekere gebied een beloofd 
land? Heeft het goede dat je jezelf 
en een ander toewenst daarmee te 
maken? Met een leven in vrijheid, 
zodat ieder mens tot zijn recht 
komt. Met een leven in 
verdraagzaamheid, zodat ruzie, 
onenigheid en nog erger oorlog niet 
meer overheersen. Met een leven 
in een licht waar liefde en 
behulpzaamheid de toon aangeven. 
Met leven, dat niet volmaakt kan 
zijn, maar gevuld is met blijdschap 
en tevredenheid. 
Een beloofd land is een land met 
beloften. Wat dat betekent voor u 
en mij, is het woord van God: Ik ben 
altijd bij je.  
Dat ligt besloten in mijn wens:  
veel heil en zegen. 
 

Martha Mulder Twickelboerderij Erve Smeenk, Bentelo 
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Zondag 24 januari 
10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: 
Nevendienst: Han Sligt 
Collectes 

Eerste collecte: missionair werk 

Tweede collecte: diaconie 

 

Zondag 31 januari 
10.00 uur: ds. J. Bekhof 
Oppas: Charlotte Oude Luttighuis 

Nevendienst: Jikkie Veenstra 

Collectes 

Eerste collecte: diaconie 

Tweede collecte: Jong protestant 
 

 

Zondag 7 februari 
10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Cristina Timmermans 

Nevendienst: Mariska van der Sluijs 

Collectes 

Eerste collecte: Werelddiaconaat 
Bangladesh 

Tweede collecte: Kerk 

 

 

 

 

Zondag 14 februari 
10.00 uur: ds. P. ten Kleij 
Oppas: Janna Huitink en Marieke 
Vehof 
Nevendienst: Rinske Gerritsjans 

Collectes 

Eerste collecte: Noodhulp Ethiopië 

Tweede collecte: PDK 

 

Zondag 21 februari 
10.00 uur: ds. C. Verrips 

Oppas: Diny Doornbos 

Nevendienst: Han Sligt 
Collectes 

Eerste collecte: werelddiaconaat 
Tweede collecte: Kerk 
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Zondag 24 januari  
3e zondag door het jaar 

9.30 uur Eucharistieviering 

Pater R. v.d. Vegt 
 

Woensdag 27 januari 
18.30 uur Eucharistieviering 

 

Zondag 31 januari  
4e zondag door het jaar 

9.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 3 februari 
18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

Zondag 7 februari  
5e zondag door het jaar 

9.30 uur Eucharistieviering 

Pater R. v.d. Vegt 
 

Woensdag 10 februari 
18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zondag 14 februari  
6e zondag door het jaar 

9.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

 

 

Woensdag 17 februari Aswoensdag 

19.00 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zondag 21 februari  
7e zondag door het jaar 

9.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 24 februari 
18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

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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De oude en de nieuwe Blasius 

Beste mensen, 
Ik was eerlijk gezegd vergeten om voor Kerkennieuws te schrijven. Geen goede binnenkomer. Maar gelukkig 
herinnerde mw. Berna Horck mij aan de vraag. Op de vraag: Waar mag het over gaan? gaf zij mij inzicht. En zij 
bedacht: “In deze periode wordt de H. Blasius herdacht”. Bingo! We kennen immers de Oude en de Nieuwe 
Blasius in Delden. 
Gewoonte 

Het is een goede traditie binnen de katholieke eredienst om de gelovigen de gelegenheid te geven om de 
Blasiuszegen te ontvangen. Hierbij kunnen de volgende gebeden worden uitgesproken.  
Moge de almachtige God u gezondheid schenken en heil en u zegenen op voorspraak van de Heilige Blasius. 
Door Christus onze Heer. Amen. 
Vanuit de oude en nieuwe Blasius 

Dat we ons gezegend mogen weten met een goede gezondheid. Dat onze gemeenschappen een gezond 
klimaat van samen kerk zijn mogen onderhouden en koesteren. Dat wij als christenen in de wereld van hier en 
nu woorden durven te spreken én mogen ontvangen, om geloof in God en geloof in ons menszijn in de wereld 
te mogen laten klinken. Daarin kunnen we niet oecumenisch genoeg zijn, om christen te zijn in de wereld. 
Aangaande de schepping, de waarde van het geschonken leven, de dienstbaarheid in de wereld. Om op te 
komen voor de kwetsbaren in de wereld. Ga er maar aanstaan. Dat gaan we niet alleen doen vanuit de oude 
en de nieuwe Blasius, maar óók samen! 
 

Pastoor Jurgen Jansen 
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corona geen 
diensten en andere 
activiteiten 

 

Email: 
delden@apgen.nl 
 

Website: 
apgen.nl 

In verband met 
corona geen 
diensten 

Financiën Kerkennieuws 

 

Ons “Kerkennieuws” is een uniek blad in de wereld van de kerkennieuwsbladen in Nederland! 

Het bestaat al 50 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, die het Kerkennieuws bij u in de bus doen. Alleen met uw steun 
kan dit unieke blad blijven bestaan. Enkele gegevens: 
 Kerkennieuws verschijnt 10 keer per jaar met een oplage van 3900 exemplaren per keer. 
 In Delden wordt het huis aan huis bezorgd door vrijwilligers. 
 De jaarlijkse kosten zijn ongeveer 12.000 euro, waarvan 10.000 euro als drukkosten, 1.500 euro aan portokosten 
voor de verzending van 300 exemplaren per keer buiten Delden en 500 euro aan diversen. De kerken dragen 
jaarlijks ongeveer 7.500 euro bij en de rest, 4.500 euro, komt binnen via vrijwillige giften van u! 
U kunt uw financiële bijdrage storten op rekening NL16 RABO 0313 3642 81 Rabobank Delden o.v.v. 
Gemeenschappelijk Kerkblad Delden.  
Met uw steun kan het blad blijven bestaan! 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
 

Namens alle medewerkers van Kerkennieuws, 
E. Wiessenberg 
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In de Heer zijn overleden 

José Weegerink - 29sept. - 59 jaar - Langenhorsterweg 20 - e.v. H. Blanke 

Henk ter Braak - 23 dec. - 85 jaar - de Klokkenkamp 70-26 -w.v. M. Spekenbrink 

Trudy de Jong - 28 dec. - 68 jaar - Molenstraat 1 

Frans Exterkate - 9 jan. - 79 jaar - W. Alexanderweg 21 - w.v. C. Mulder  
 

Kind laten dopen? 

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

 

Van de locatieraad/pastoraatgroep 

Kerkbalans 2021 

We zitten nog midden in de gevolgen van de 
coronapandemie voor ons land en onze kerken nu 
we 2020 achter ons hebben gelaten. Na dit jaar, 
zoals we dat niet verwacht hadden, is het tijd voor de kerkbalans 2021. 
De geloofsgemeenschap H. Blasius in Delden wil onder de bezielende leiding 
van onze nieuwe pastoor J. Jansen en samen met de pastores, de vele 
vrijwilligers én u allen, na de corona tot een bloeiender kerk komen.  
Door middel van de Actie Kerkbalans wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor de 
financiële kant van het kerk zijn. Kerken krijgen geen subsidies. Ze moeten zich 
volledig zelf bedruipen. Het onderhouden van ons mooie kerkgebouw, de 
pastorie, pastorietuin en het kerkhof kost veel geld en komt geheel voor eigen 
rekening. Voeg daarbij de energiekosten, salarissen, kosten erediensten, 
materiaalkosten, en specialistisch onderhoud, dan praten we toch over 
aanzienlijke bedragen. Natuurlijk hebben we inkomsten via collectes, 
misintenties, uitvaarten, huwelijken, dopen, grafrechten en giften. Echter, deze 
inkomsten zijn variabel, zijn dus onzeker, en nu in de coronacrisis is de 
onzekerheid hiervan groter dan ooit. 
Onze belangrijkste en meest vaste bijdragen komen, via de Actie Kerkbalans, 
van onze parochianen! 
Vandaar onze oproep uw vaste bijdrage op zijn minst te handhaven, en waar 
mogelijk een beetje te verhogen. Onze geloofsgemeenschap H. Blasius in 
Delden is dat alleszins waard. Laten we samen de geloofsgemeenschap sterk 
en in stand houden nu en voor in de toekomst. Vanaf 16 januari 2021 gaan 
onze contactpersonen op pad om de envelop van de kerkbalans te bezorgen bij 
alle bij ons ingeschreven adressen. De envelop bevat de brief van de voorzitter 
van de locatieraad, indien van toepassing “Inschrijfformulier kerkbijdrage” en 
een folder van de H. Geestparochie.  
De brief is toegespitst op uw manier van bijdragen.  
Is op uw envelop vermeld “Dit is ook uw antwoordenvelop”, dan vragen wij u 
(en in het bijzonder in dit jaar) het Inschrijfformulier kerkbijdrage in te vullen 
en uw naam zichtbaar in genoemde antwoordenvelop te doen en bij uw 
contactpersoon in de brievenbus te doen. De naam van de contactpersoon 
staat in de brief of op de envelop. Antwoordenveloppen die niet zijn/niet 
kunnen worden ingeleverd bij de contactpersoon worden alsnog eind januari/
begin februari 2021 bij u opgehaald.  
Wij gaan er van uit dat iedereen meedoet en hopen op een goed resultaat, 
zodat zodra de huidige coronacrisis onder controle is we weer met nieuw elan 
Kerk kunnen zijn. En dat we volmondig kunnen beamen datgene dat de heer 
Gerrit Kraa schreef in De Twentsche Courant Tubantia van 20 oktober 2020: 
D'r was koorzang met rituelen, in dat mooie Kropholler-köarkske met de 
prachtige muurschilderingen van Toorop woer hee getrouw de mis har biej 
ewoond. Hee kreeg ne leste rösplaatse, oonder de schaduw van nen boom en 'n 
Stephanustoorn. Beminde gelovigen, zorgt d'r vuur dat dit zo blif: elk dorp een 
egen köarkske, ne egen geloofsgemeenschap, kleanschalig, leefdevol, met ne 
hechte noaberschop. Aans geet het spil too! Het gehele verhaal van Gerrit Kraa 
(in het Twents) staat te lezen op de website van de Heilige Geest Parochie.  

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 

 

Afscheid van de acolieten, van wie hij dit mooie Mariabeeld heeft gekregen 
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kreeg Meinwerk zeggenschap over Delden en omstreken. 
Bij een bezoek aan Rome in 1013 kreeg Meinwerk van 
Paus Benedictus VIII relikwieën mee van de H. Blasius die 
in Rome was begraven nadat hij in Armenië door de 
Romeinen was gedood (overgang 3/4de eeuw). 
Mogelijk kan uit het feit, dat de Deldense kerk ook aan 
deze heilige werd gewijd, de conclusie worden getrokken, 
dat Paderborn, sterk geïnteresseerd in Delden, de hand 
heeft gehad in de 

stichting van de kerk.  
 

Jan Horck 

 

DIACONIE 

Opbrengst Adventsactie 2020 

 

 

 

 

De inzameling voor de Adventsactie 2020 ‘voldoende en 
gezond eten voor de kinderen in Nicaragua’ heeft in onze 
parochie ondanks de coronatijd een mooi bedrag van 
1740 euro opgebracht. 
We willen u hartelijk danken voor uw gift en hopen dat 
veel gezinnen in Nicaragua mede dankzij uw steun een 
startpakket mogen ontvangen om zo hun eigen 

groenten te leren kweken. 
 

Mochten er berichten omtrent het verdere verloop van de 
actie komen dan houden wij u op de hoogte. 
 

Hartelijk dank namens de M.O.V.- Groep, 
H. Blasiusparochie. 

Is uw kerkbijdrage fiscaal aftrekbaar?  
Giften aan onze geloofsgemeenschap zijn aftrekbaar voor 
de belastingen. De Belastingdienst maakt onderscheid 
tussen gewone giften en periodieke giften. Periodieke 
giften zijn volledig fiscaal aftrekbaar, voor gewone giften 
geldt een drempel.  
Gewone giften  
Gewone giften zijn aftrekbaar mits het totaal van uw 
giften (kerkbijdrage en giften voor andere ANBI erkende 
doelen) hoger is dan 1% van uw drempelinkomen met een 
minimum van € 60,00. Wat u meer hebt betaald dan dit 
drempelbedrag, is fiscaal aftrekbaar tot een 
maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.  
Periodieke giften  
Het is echter mogelijk om uw bijdrage aan de kerk volledig 
(dus zonder drempel) af te trekken indien u deze in een 
overeenkomst vastlegt. In die overeenkomst wordt 
bepaald dat u gedurende (minimaal) 5 jaar tenminste 1 x 
per jaar een vast bedrag aan de kerk schenkt. Bij 
tussentijds overlijden eindigt deze verplichting uiteraard.  
Sinds 2014 is hiervoor geen notarisakte meer nodig. Het 
invullen van een eenvoudig formulier van de 
Belastingdienst is voldoende. Dit formulier kunt u zelf 
downloaden van de website van de belastingdienst: 
www.belastingdienst.nl. Op deze site gaat u via de 
zoekfunctie naar ‘periodieke giften in geld’ en hier vindt u 
het te downloaden formulier onder de kop 
‘Overeenkomst periodieke giften’. 
U kunt eventueel ook dit formulier afhalen bij ons 
secretariaat. Als u dit formulier hebt ingevuld moet u 
beide exemplaren inleveren bij het secretariaat van de 
geloofsgemeenschap Delden, Langestraat 78, 7491 AJ 
Delden of op dit adres in de brievenbus doen. De 
administrateur van de geloofsgemeenschap zorgt voor de 
invulling van vragen (o.a. het RSIN/fiscaal nummer) en 
ondertekening van de overeenkomsten door de 
vicevoorzitter van het bestuur van de parochie. Hierna 
krijgt u het volledig ingevuld en ondertekend exemplaar 
voor de schenker retour.  
Uitgebreide informatie over de fiscale aftrekbaarheid van 
giften: www.belastingdienst.nl/giften/ 

 

Naamdag van de H. Blasius 

Op 3 februari is het de naamdag 
van de H. Blasius patroon van 
Delden. Waarom H. Blasius 
patroon van Delden is: de 
vroegste geschiedenis: 
Rond het jaar 1000 zien we dat 
een zekere Meinwerk, Bisschop 
van Paderborn, Delden 
beschouwt als behorend tot zijn 
Bisdom. Dit kon gemakkelijk 
omdat in die tijd de Bisschoppen 
ook wereldlijke gezagsdragers 
waren, die door schenkingen of 
erfenissen bepaalde 
gebiedsdelen in bezit kregen. Zo 

Kerkhof weer verlicht met Kerstmis 

HEILIGE BLASIUS 

H. Blasius  
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 HEILIGE BLASIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Actie Kerkbalans startte in Delden met het luiden van de kerkklokken van de Oude en de Nieuwe Blasius 
afgelopen zaterdag. De Protestantse Gemeente en de Rooms Katholieke Kerk (geloofsgemeenschap H. Blasius) doen 
weer een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage ten behoeve van de eigen plaatselijke gemeente, 
geloofsgemeenschap en kerk. 

Geef vandaag voor de kerk van morgen! 

Dit krachtige thema geeft de noodzaak weer van de Aktie Kerkbalans. U zult begrijpen dat de Actie dit jaar door het 
corona-virus anders verloopt dan eerdere jaren, maar de schadelijke gevolgen van het corona-virus, zoals 
eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het 
verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Bovendien lopen de vaste kosten van de kerk 
gewoon door en worden er extra uitgaven gedaan om contact te houden met parochianen en gemeenteleden. 

U ontvangt daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij 
uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. 

Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale 
en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele 
anderen welkom te heten. Steun daarom uw kerk met een royale bijdrage tijdens de Actie Kerkbalans. Bij voorbaat 
hartelijk dank. Meer informatie vindt u op www.kerkbalans.nl 

Namens de Rooms Katholieke Kerk (geloofsgemeenschap H. Blasius)  

Jan Horck 

Namens de Protestantse Gemeente in Delden  

Wim Weenk 

PROTESTANTSE GEMEENTE 
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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: Cathrien Snakenborg-van Cimmenaede  
In de hoge leeftijd van 103 jaar is op 8 december 2020 overleden Catharina 
Johanna van Cimmenaede. Cathrien werd geboren in Winschoten, in een gezin 
met nog 3 zussen en 2 broers. Het gezin hoorde bij de Vrij Evangelische kerk, 
een geloofsgemeenschap waar Cathrien met plezier aan terug dacht, waar ze 
o.a. veel liederen leerde die ze tot op het laatst uit het hoofd kon zingen. Ze 
ging de opleiding tot verpleegkundige doen in Den Haag en later, vanwege de 
oorlog, in Rotterdam. In 1947 trouwde ze met Herman Snakenborg, hoofd 
administratie bij een woningbouwcorporatie. Ze woonden in Almelo. Daar 
werd zoon Christiaan geboren. 
Cathrien stopte met werken, maar 
toen Christiaan 10 jaar was, pakte ze 
het werk weer op: de wijkverpleging. 
Na Almelo werd Bentelo de 
woonplaats en daarna de 
Zwaluwstraat in Delden. Samen waren 
ze betrokken kerkleden en trouwe 
kerkbezoekers. Herman werkte ook 
zo’n 10 jaar op het kerkelijk bureau 
van de Hervormde gemeente Delden. 
Cathrien heeft tot op het laatst, toen 
ze niet meer naar de kerk kon gaan, 
elke zondagmorgen naar de kerkradio 
geluisterd. Ze gingen graag met de 
auto op vakantie en maakten ook 
lange fietstochten, tot hun beider 
gezondheid het niet meer toeliet. 
Herman werd tweemaal voor langere 
tijd opgenomen in de St. 
Maartenskliniek in Nijmegen, kon 
daarna niet meer thuis wonen en vond 
een plek in St. Elisabeth. Daar waren ze 
elke middag te vinden in het Trefpunt, met een spelletje, een puzzel, de krant, 
en bevriende bezoekers. Cathrien maakte zich daar ook nuttig in het winkeltje 
van de UVV. In 2005 overleed Herman, na 58 jaar huwelijk. 
Cathrien was lid van Passage, van de UVV, en bezocht vele jaren één van de 
Bijbelkringen. De laatste jaren zag ze praktisch niets meer en kon ze niet meer 
lopen, maar haar geest bleef helder. Via televisie en radio volgde ze wat er in 
de wereld gebeurde, de politiek en de actualiteiten. Vele honderden 
gesproken boeken heeft ze beluisterd. Ze wilde geen hulp, ze wilde niemand 
tot last zijn, maar ze was blij met een bezoekje, met vooral de laatste maanden 
en jaren de hulp van mantelzorgers en allerlei instanties. Ze was dankbaar voor 
het leven, blij met elke nieuwe dag en geloofde in de trouw van God. Aan zijn 
vrede hebben wij Cathrien toevertrouwd op 14 december in het crematorium 
te Borne. 
 

ds. Ria de Vries (Almelo) 
 

Een aandachtig 2021  
Lopend met de hond op Twickel, na de eerste nachtvorst, valt me op hoeveel 
grotere en kleinere takken, blaadjes en ander materiaal uit de bomen op de 
natte grond zijn gevallen. Normaliter besef je niet dat er een voortdurende 
organische regen uit de bomen neerdaalt op de grond. 
Dat bepaalt mij er weer eens bij, hoeveel dingen er gebeuren waar je 
gewoonlijk aan voorbij loopt. Dat lijkt me ook te gelden voor het geloof. Voor 
Gods veelzijdige, maar door ons nogal eens onopgemerkte aanwezigheid in de 
wereld. Op tweede kerstdag kwam ik ‘s morgens tot mijn grote verbazing een 

Cathrien Snakenborg- 

van Cimmenaede  
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vos aan de Vossenbrinkweg tegen. Vermoedelijk gedreven 
door de honger. Het viel me op hoe aandachtig hij (of zij) 
om zich heen keek, snoof en luisterde. Het beestje 
vormde een levende illustratie van wat aandachtigheid is. 
Ik hoop op een aandachtig 2021: voor God, voor de 
mensen om ons heen en voor ons eigen hart. Overigens, 
ook nog dank voor uw vriendelijke aandacht in de vorm 
van kaarten en goede wensen. 
 

Bij de diensten 

Op zondag 24 januari lezen we een gedeelte uit 1 Samuel 
3 en Marcus 1, 14-20, rond het thema: Een stem uit de 
hemel. Ik hoor het mensen regelmatig verzuchten: “Ik zou 
wel eens een stem uit de hemel willen horen.” In de 
Bijbelse traditie is dat schijnbaar gemakkelijk. Een stem uit 
de hemel: Abraham en Mozes horen een stem, hebben 
overleg met hun God. Dat is ook het geval met de profeet 
Samuel. Het is wel een heel bijzondere ervaring. We gaan 
na of dit verhaal ons kan helpen in die vraag naar ‘een 
stem uit de hemel’. 
Zondag 31 januari is ds. Janneke Bekhof onze 
gastpredikant en sta ik zelf op het rooster in de 
Gereformeerde Kerk in Rijssen. Het leesrooster volgt 
Marcus 1, 21-28. 
Op zondag 7 februari is het de zondag van het 
werelddiaconaat. Ik ben er nog niet uit welke lezingen ik 
daarbij wil laten klinken. Misschien een gedeelte uit 1 
Koningen of de lijn van Marcus volgen. Laat u verrassen.  
Dan volgen er 2 zondagen met gastpredikanten. Op 
zondag 14 februari ds. Peter ten Kleij (Marcus 1, 40-45) en 
op zondag 21 februari ds. Carmianne Verrips (Marcus 1, 
12-15). Het is dan de eerste zondag van de 
Veertigdagentijd. 
 

Kerkdiensten tijdens de lockdown  
Of de lockdown langer gaat duren dan 19 januari, is op het 
moment dat ik dit schrijf (6 januari) niet bekend. Maar 
duidelijk is wel dat het nog wel even zal duren voordat we 
weer massaal naar de kerk kunnen komen. Omdat 

Kerkennieuws om de 5 of 6 weken verschijnt kan de 
informatie die u hier leest alweer achterhaald zijn. Maar in 
de mededelingen tijdens de online-diensten, via Facebook 
en Hofweekblad proberen we de informatie zo actueel 
mogelijk te houden. Vooralsnog geldt dat er tijdens de 
lockdown een onlinedienst is op zondagmorgen en een 
korte meditatie op woensdagavond om 19.00 uur. 
Wanneer de lockdown (deels) wordt opgeheven zal de 
dienst op zondag weer toegankelijk zijn op de even 
zondagen voor mensen met een even huisnummer, op de 
oneven zondagen voor mensen met een oneven 
huisnummer. 
 

Huwelijksviering  
De dienst waarin Frits de Groot en Mirjam Witvoet de 
zegen willen vragen over hun huwelijk zal plaatsvinden op 
maandagmorgen 21 februari om 11.00 uur in de Oude 
Blasius. De Bijbeltekst die het bruidspaar heeft uitgekozen 
is Psalm 23, waarbij de preek van zondag 11 oktober op 
hun verzoek ook als uitgangspunt dient. Frits en Mirjam 
geven aan de dienst ‘sober’ te willen houden, maar mocht 
u graag ergens in de kerk een plekje willen zoeken op dat 
moment, dan zal dat zeker gewaardeerd worden. En het 
kan niet anders dan dat de dienst ook online zal gaan. Frits 
is werkzaam bij kerkdienstgemist.nl en heeft op heel wat 
plaatsen kerken op het internet kunnen aansluiten. Hij is 
zodoende al een soort bekende Nederlander geworden en 
Mirjam vergezelt hem regelmatig naar de verschillende 
kerken. Ook mensen uit andere gemeentes zullen 
derhalve graag deze dienst mee willen volgen. We hopen 
en bidden voor een zonnige maandag, een feestelijke 
huwelijksdienst en een gezegende toekomst. 
 

En een dankjewel  
Overigens heel veel dank voor de talloze bedankjes die we 
krijgen voor het verzorgen van deze diensten. En dat 
dankjewel is er niet alleen voor de (gast)predikant, maar 
ook voor Matthijs, de zanggroep, de koster, de 
cameraman en ik wil in dit verband ook de namen van Job 
Dekens en Han Sligt noemen, die zorgdragen voor een 
uitgewerkte orde van dienst. En in hen al die mensen die 
op pad gaan om op meerdere adressen een orde van 
dienst te bezorgen. Vanaf heden zal er op vrijdag en 
zaterdag, voorafgaande aan de zondagsdienst, een 
stapeltje onder de toren liggen voor hen die graag thuis de 
orde van dienst direct bij de hand willen hebben. 
 

Terugblik kerstmis  
Het was een raar jaar en daarmee ook een hele rare 
Kerstmis. Niet tot driemaal toe een volle kerk, geen 
musical, geen groot zingend koor, geen kerstmiddag voor 
ouderen, geen kerststalbezoek met warme chocomel. En 
thuis ook al zo min mogelijk bezoek ontvangen. Het heeft 
ons allemaal heel wat moeite gekost. Toch kijk ik met een 
dankbaar gevoel terug op de manier waarop onze 
gemeente zich door deze rare kerstperiode heeft heen 
geloodst. 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

“Ik hou van online missen.  
Je kunt de priester dempen tijdens de preek” 
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Onze kosteres  
Zolang als KerkenNieuws bestaat, zolang zal ook de naam 
van een koster vermeld zijn bij de contactgegevens van de 
kerk. Dat gaat veranderen, want op 26 januari gaat de 
pensioengerechtigde leeftijd van Gerrie Tuitert in. Van de 
PKN krijgen we geen toestemming een nieuwe koster aan 

Allereerst denk ik aan de actie van de diaconie om bij 190 
oudere gemeenteleden een attentie te bezorgen. Wat een 
inzet is dat geweest, niet alleen qua voorbereiding maar 
ook qua uitvoering. Er zal wellicht ook wel iets misgegaan 
zijn in de adressering, dus als u niets hebt ontvangen, 
meldt u dat dan even, dan komt het alsnog uw kant op. En 
ja, dat is dan weer echt de Oude Blasius, in een mum van 
tijd waren alle attenties onderweg naar hun bestemming. 
Dank aan die talloze mensen die op pad gingen. 
In de week naar Kerst werd de kerstboom geplaatst en 
vond de kerststal een plek in de kerk achter de glazen 
deur. Goed zichtbaar dus vanuit de toren. Tijdens de 
kerstdagen is de toren ook in de avonduren open geweest 
en vele mensen zijn binnengelopen en konden genieten 
van de prachtig verlichte versiering. 
Helaas mocht ook de filmmiddag voor de kinderen niet 
doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Jammer, er 
waren meer dan 35 aanmeldingen. Dus dit jaar! 
Op Kerstavond werd eerst de musical uitgezonden. Dit 
keer niet opgevoerd door kinderen in een volle kerk, maar 
door de leiding van de kindernevendienst in een zo goed 
als lege kerk. Fijn dat er zo voor de kleine Blasius goed is 
gezorgd. 
We hadden voor deze avond 2 nachtdiensten gepland en 
toen het bericht kwam dat Nederland op slot ging werden 
ook deze diensten gecanceld. Maar u liet van zich horen, 
begripvol, maar ook met teleurstelling, en met de vraag of 
er die avond toch niet 1 dienst kon zijn. Zo was er toch 
online een kerstavond- en een kerstmorgendienst, die 
beiden heel goed zijn meegevierd. Het is fijn dat leden van 
de zanggroep trouw hun partij hebben meegezongen en 
zo het kerstgevoel en de kerstsfeer in de vele huiskamers 
brachten. 
In de middag van de Eerste Kerstdag was de hele kerk 
anderhalf uur open, en een kleine 100 mensen hebben 
een bezoek gebracht aan de kerststal en vonden het fijn 
even in de kerk te kunnen zijn. 
Al met al dus alle reden om dankbaar terug te kijken, in de 
hoop dat het in 2021 wel weer als vanouds mag zijn. 
 

Huisbezoek, ziekenbezoek  
In het vorige nummer van Kerkennieuws hebben de 
pastorale ouderlingen hun contactgegevens gedeeld voor 
iedereen die behoefte heeft om even contact te zoeken, 
om welke reden dan ook. Huisbezoek wordt in deze 
periode ten stelligste ontraden en daarom zijn we hier 
allemaal gereserveerd in. Het bezoek aan (ernstig) zieken 
gaat gewoon door. Maar mocht u toch graag een bezoek 
willen van de predikant of een ouderling wilt u dit dan zelf 
kenbaar maken, liever niet via iemand anders. Het is het 
afgelopen jaar een paar keer voorgekomen dat er een tip 
kwam om iemand te bezoeken terwijl de persoon in 
kwestie liever geen bezoek ontving vanwege het 
coronavirus. We willen niemand in verlegenheid brengen. 
Zo gauw het sein meester wordt gegeven zullen we een 
inhaalslag maken. 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Gerrie Tuitert, kosteres  
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Woord en Weg  
De Protestantse Kerk in Nederland geeft al enkele jaren, 
per jaar, een magazine uit, getiteld ‘Woord en Weg’, met 
daarin allerlei verhalen en wetenswaardigheden over de 
kerk en gemeentes in heel Nederland. Daarin staat ook 
altijd een rubriek “De Kerkstraat”. In juni werd ik door de 
redactie van het blad benaderd voor een interview voor 
deze rubriek. Centraal in het portret staan vragen als wat 
de grootste vreugde en wat de meeste zorg geeft. 
Daarnaast een schets van het kerkgebouw, de straat (het 
plein in dit geval) waar de kerk staat, het gemeenteleven 
en het kerk-door-de-week zijn. In januari is dit blad 
verschenen en ik heb enkele extra exemplaren gekregen. 
Deze liggen op het informatierek in de toren. Op is op! 
 

Met vriendelijke groet, 
Ds. Dick Juijn 

 

Periodieke giften 

Giften aan onze kerk zijn aftrekbaar voor de belastingen. 
Er bestaan twee soorten giften, gewone- en periodieke 
giften. Voor gewone giften is er sprake van een drempel 
van 1% van uw drempelinkomen. Het meerdere boven het 
drempelinkomen (60 euro) mag U aftrekken van de 

belasting. Voor periodieke giften geldt dat U het 
hele bedrag mag aftrekken, mits U voldoet aan 
de volgende voorwaarden: 
1. Er moet sprake zijn van een periodieke 
uitkering (bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks).  
2. De periodieke uitkering moet worden 
vastgelegd in een overeenkomst.  
3. De periodieke uitkering moet tenminste één 
maal per jaar worden betaald.  
4. De periodieke uitkering moet zijn toegezegd 
voor tenminste een periode van 5 jaar 
(behoudens overlijden).  
  
De overeenkomst wordt vastgelegd op een 
formulier van de belastingdienst, dat U kunt 
invullen. Het formulier kunt u downloaden van 
de website van de belastingdienst (kijk bij 
‘periodieke giften’). 
Ook kunt U dit formulier aanvragen door een 
mail te sturen naar k.b.delden@hetnet.nl 
Als u het formulier heeft ingevuld, kunt u het 
afgeven op het kerkelijk bureau om het te laten 
registeren. In de brievenbus van de Voorhof 
deponeren kan ook. 
Door uw vrijwillige bijdrage als periodiek gift te 
betalen, kunt U meer geld overmaken voor de 
kerk, zonder dat U meer betaalt. 
 

Namens het college van Kerkrentmeesters, 
Wim Weenk 

 

te stellen. Dat vinden we jammer en daar zullen we met 
elkaar ook onze weg in moeten zoeken. Met een gevoel 
van grote dankbaarheid ben ik Gerrie erkentelijk voor de 5 
jaren dat zij hier werkzaam was en voor de wijze waarop 
zij haar werk als laatste koster van onze kerk gestalte gaf. 
Er was een grote eenheid in het team van liturgisch 
betrokkenen en dat heeft de eredienst op een positieve 
manier gedragen. We hopen binnen dezelfde sfeer en met 
eenzelfde unanimiteit verder te komen met een team van 
hulpkosters, en mijn hoop is ook dat Gerrie in dat team 
mee zal gaan draaien. 
 

Openstelling toren  
De komende maanden staan er weer steigers in de kerk 
om het orgelfront te schilderen. Onze kerk wordt met het 
jaar mooier. De eerste weken zal het orgel niet kunnen 
klinken. Zolang de werkzaamheden duren zal de toren 
enkel geopend zijn op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 
11.00 uur en 17.00 uur. Er is dan gelegenheid een kaarsje 
op te steken en producten voor de voedselbank te 
doneren. Ook is er via de diaconie een wensboom 
geschonken, waar mensen hun gedachten, gebeden in 
neer kunnen hangen. Daarover de volgende keer meer. 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Oude Blasius 
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 PDK 

Uniek stukje “Oude Blasius”  
De PDK heeft de hand te weten leggen op een aantal 
leien van de Oude Blasius die vrij zijn gekomen bij de 
laatste restauratie in de jaren 1968 tot 1970. Het leek 
ons een idee om deze leien te gebruiken voor het 

maken van een tastbaar gevoel van binding met de 
kerk waaraan men op welke manier dan ook 
herinneringen koestert. Daarom hebben we, als 
prototype, een afbeelding van de zo karakteristieke 
toren op één lei laten graveren via lasertechniek. In 
onze ogen is er op deze manier een uniek 
gedenkplaatje ontstaan dat we graag aan 
belangstellenden aanbieden voor de prijs van 17,50 
euro. Op zich niet een spotkoopje, maar gezien de 
prijs van de laser-gravure en de steun die daarin is 
opgesloten voor onze projecten, is de prijs zeker 
acceptabel te noemen. Als u een uniek stukje Oude 
Blasius wilt aanschaffen kunt u contact opnemen met 
Jan Vos, telefoon 06 - 23 13 93 97. Weet wel dat het 
aantal beperkt is, dus op is op. 
 

DE LUTHERSE DIENSTEN in Enschede (is Twekkelo) in 
de Johannes Kerk, Twekkelerweg 110 te Enschede 
zullen in 2021 geen voortgang vinden.  

uniek stukje Oude Blasius 

Kerststukjes in coronatijd:  
een heel mooi resultaat!  
In de aanloop naar de 
feestdagen nodigden we u, onze 
“potentiële klant” uit om de 
kerststukjes en graftakken “af 
fabriek” bij ons te bestellen. U 
hebt bijna massaal aan deze 
oproep gehoor gegeven en het 
team van vrijwilligsters heeft 
ruim drie weken alle zeilen bij 

moeten zetten om aan de vraag te voldoen. Het 
resultaat was er dus ook naar. Ruim 2900 euro voor 
de projecten die wij als Projectengroep Deldense 
Kerken steunen. Het was hartverwarmend te ervaren 
hoeveel mensen de weg naar de Ranninkstraat 
vonden. Dat regelmatig ook nog iets extra werd 
gegeven was voor het team een extra motivatie. 
Door de mooie opbrengst waren we in staat om, 
naast ons onderwijsproject met Furaha, steun te 
geven aan een voedselactie van Kleine Kracht uit 
Hengelo ten behoeve van medemensen in Moldavië 
en aan de werkzaamheden van Stichting Humanitaire 
Hulp Syrië in Aleppo, Noord-Syrië. In beide gevallen 
ook weer de korte directe lijntjes waardoor we 
kunnen garanderen dat 100% van de steun ook de 
doelgroep bereikt! 

Nogmaals dank voor uw steun en de moeite die u 
daarvoor nam. Als u niet in de gelegenheid was ons 
te steunen door uw aankoop, dan is uw gift voor onze 
projecten ook zeer welkom op rekening 
NL66RABO0179158643 ten name van de 
Projectengroep Deldense Kerken. 
 

Jan Vos 
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herinnert het zich vast nog wel. De hele dag beelden op 
de TV van de oorlog in Iran en Irak. Er heerste een intense 
oorlog tussen Iran en Irak en ook wij dachten dat het onze 
kant wel op zou kunnen komen en dat we erin werden 

meegesleept. Ook de Nederlanders streden mee samen 
met Amerika. Gelukkig is dit niet gebeurd, maar het 
avondgebed trok toen een paar honderd mensen die 
baden voor VREDE. Datzelfde avondgebed is gebleven en 
elke donderdagavond van 19.00 tot 19.30 uur bleven we 
bidden voor meer begrip en vrede onder mensen. 
Afwisselend in de beide Blasiuskerken. Sinds een half jaar 
waren we nu in de kapel van het verpleeghuis St. 
Elisabeth. Dat scheelde in de stookkosten van de beide 
kerken in de wintermaanden. Zij hoefden niet te stoken 
voor een half uur samenkomst. Maar door alle 
coronamaatregelen werd de kapel gesloten en later ook 
de kerken.  
Helaas kunnen we dus niet SAMEN deze 30 jaar 
samenkomst van het avondgebed gedenken. Maar het 
avondgebed komt terug zodra we weer veilig bij elkaar 
kunnen zijn. Ook in 2011 en 2016 vierden we dit met 
velen en de oorspronkelijke voorgangers die hiermee 
startten. 
We verliezen elkaar niet uit het oog. We hebben geduld 
en worden op de proef gesteld. Maar door ons te blijven 
verbinden en het omzien naar elkaar, zal de Oecumene 
sterker worden. Blijven we denken aan het thema in de 
week van het gebed: “Blijf in mijn liefde”.  
 

Ria Mudde 

voorzitter Raad van Kerken Delden 

Lieve mensen, 
Allereerst wil ik u allen vanuit de Raad van Kerken een 
goed, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen. We zijn 
aangekomen in het jaar 2021. Het jaar 2020 hebben we 
achter ons gelaten. Een jaar dat we niet gauw zullen 
vergeten. Een jaar waarin we het thema hadden: 
Pelgrimage. Nu we kunnen wel zeggen dat het inderdaad 
een Pelgrimage is geweest waarin we nog niet op ons 
einddoel zijn aangekomen. Maar we naderen het wel. We 
werden allemaal op de proef gesteld en moesten zo goed 
mogelijk zien te overleven. We hielpen elkaar en samen 
moesten we dit virus overwinnen. Maar we naderen de 
eindstreep en de vaccinatie komt eraan. Maar helaas 
verloren velen het leven door dit onbekende virus. 
Wereldwijd. 
Maar wij als Raad van Kerken hadden zo graag samen met 
u in de week van het gebed, onze Oecumenische activiteit 
weer willen vieren met een goede dienst waarin we weer 
samen hadden kunnen zingen en bidden en bidden voor 
de eenheid van de christenen onderling. Helaas het is te 
vroeg en kan nog niet. Deze week van het Gebed voor de 
Eenheid vindt plaats van 17 tot en met 24 januari met als 
thema: “Blijf in mijn Liefde”. Helaas kunnen we niet 
samen in een dienst, maar kunnen we wel zelf ons gebed 
bidden en bidden voor Eenheid tussen Christenen. 
Maar in diezelfde week bestaat ook het Oecumenisch 
Avondgebed 30 jaar. Ook daar hadden we extra aandacht 
aan willen geven. Het avondgebed dat 30 jaar geleden half 
januari is begonnen in de Nieuwe Blasiuskerk. Pastoor 
Huisman, dominee de Vries en dominee Wiersma zijn 
hiermee begonnen in januari 1991 tijdens de Golfoorlog. 
Ons gebed werd toen gevraagd voor de VREDE. U 

Pastoor Joop Huisman, ds. Ria de Vries,  
ds. Frans Wiersma, dit waren de oprichters van  

Het Oecumenisch Avondgebed (tijdens de Golfoorlog) 

In de Nieuwe Blasius achter het altaar  
Oecumenisch Avondgebed  

Raad van Kerken - Delden 

RAAD VAN KERKEN-DELDEN 
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Beste mensen, 
In de drie vorige nummers van KerkenNieuws Delden hebben we geprobeerd informatie te verschaffen over de 
Oecumene en het Concilie Vaticanum II. In volgende nummers zullen we hier nader op ingaan, evenals op de 
ontwikkelingen ter zake in de Katholieke Kerk na het Concilie. Maar nu eerst de actualiteit. 
Op 4 december 2020 heeft het Vaticaan in een nieuw document het belang van Oecumene benadrukt. Hierna vindt u 
enkele elementen uit het document; ik trof ze aan op de website van het Katholiek Nieuwsblad in een artikel van de 
hand van Selinde van Dijk – Kroesbergen. 
Oecumene is geen extra taak van een bisschop naast alle andere taken, maar moet doorschemeren in alles wat hij 
doet. Dat staat in een door het Vaticaan gepubliceerd document met suggesties voor bisschoppen om de eenheid met 
andere Christelijke gemeenschappen te bevorderen. 
Het 52 pagina’s tellende de Bisschop en Christelijke eenheid: een Oecumenisch vademecum werd goedgekeurd door 
Paus Franciscus en uitgegeven door de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid der Christenen. 
Tijdens de online persconferentie waren vier hooggeplaatste kardinalen aanwezig. Hiermee lijkt het Vaticaan het belang 
van het document te willen aangeven. 
 

Bedienaar van eenheid 

Eenheid onder Christenen mag volgens het document door de Bisschop “niet worden beschouwd als een extra taak in 
zijn gewone bediening”. Het is zijn verantwoordelijkheid als “bedienaar van de eenheid” om te streven naar eenheid 
onder de katholieken en eenheid met de andere christenen in zijn bisdom. Om die eenheid te bevorderen kan een 
bisschop tal van stappen zetten: van het uitnodigen van andere christelijke leiders bij belangrijke vieringen tot het 
benadrukken van Oecumenische activiteiten op de website van zijn bisdom. 
 

Stappen naar eenheid 

Om tot eenheid te komen moeten allerlei stappen gezet worden. Aan de basis ervan ligt de doop in Christus. De 
vervolgstappen zijn gezamenlijk gebed, gezamenlijke diaconale inzet, een theologische dialoog om overeenkomsten en 
verschillen te benadrukken en de bereidheid 

om de manier waarop God in een andere gemeenschap heeft gewerkt, te erkennen en er van te leren. 
 

Gemengde huwelijken 

De gids behandelt ook kwesties als het huwelijk tussen een katholieke en een niet- katholieke Christen. Dergelijke 
huwelijken moeten niet als probleem worden beschouwd; “ze zijn vaak een bevoorrechte plek waar de eenheid van 
christenen wordt opgebouwd”. 
 

Gebruik van kerken  
Ook wordt de situatie behandeld waarin een andere christelijke gemeenschap gebruik wil maken van een Katholieke 
kerk. De bisschop kan die mogelijkheid bieden als dat nodig is, maar hij moet voorkomen dat dit “schandaal of 
verwarring bij de gelovigen zal veroorzaken”. 
 

Praktische Oecumene door leken 

Behalve de bisschop zijn volgens het vademecum ook leken verplicht om te werken aan de eenheid met andere 
christenen. Christenen kunnen samen bidden, samenwerken binnen diaconale projecten bv. tegen mensenhandel, 
behandeling van immigranten, armoedebestrijding. 
 

“Eenheid is een gave van de Geest” 

Het vademecum zegt, dat “de obstakels voor eenheid de menselijke kracht te boven gaan. Ze kunnen niet worden 
overwonnen door onze inspanningen alleen… 

Door te bidden voor eenheid, erkennen we dat eenheid een gave van de Heilige Geest is en niet iets dat we kunnen 
bereiken door onze eigen inspanningen alleen. 
Zie verder:  
Catholic News Service, Catholic News Agency; het volledige vademecum is te lezen op de website van het vaticaan (The 
Bishop and Christian Unity: an ecumenical vademecum; Pontifical council for promoting Christian Unity, 2020.)  
In de volgende nummers van Kerkennieuws Delden zullen we het ook hebben over kardinaal Willebrands, die een 
belangrijke rol speelde tijdens het Concilie. Over deze zeer gewaardeerde kardinaal verscheen onlangs een fascinerende 
biografie door Karin Schelkens. “Johannes Willebrands (1909 – 2006) Een leven in gesprek”, uitgeverij Boom, 
Amsterdam 2020. 607 pagina’s ISBN 9789024431687. Prijs 39,90 euro. 
En zoals steeds: SAMEN BIDDEN, HOPEN en VERTROUWEN. 
 

Jacques Troch 

Lid van de Raad van Kerken 

RAAD VAN KERKEN-DELDEN 
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Joodse feestdagen   
In deze aflevering in ons eigen KerkennieuwsDelden de 
feestdag Poerim dat dit jaar op 26 februari a.s. wordt 
gevierd. 
Poerim viert de ontsnapping aan de dood van de Joden 
die in de vijfde eeuw v. C. in het Perzische Rijk leefden. 

Volgens het boek Ester zet een 
koninklijk ambtenaar genaamd, 
Haman, de Perzische koning Ahasveros 
of Xerxes) op het verkeerde been door 
hem een wet te laten uitvaardigen 

waardoor alle Joden in het rijk gedood 
worden. 
Hamans motief: hij haat de Jood 
Mordekai omdat deze weigert voor 
hem te buigen. Als Mordekai hoort van 
de wet, vertelt hij erover aan zijn nicht 
Ester. Zij is toevallig koningin van 
Perzie maar heeft haar Joodse 
identiteit geheimgehouden. Met 
gevaar voor eigen leven vertelt ze de 
koning over het complot. De koning 
wordt woedend en laat Haman 
executeren. 
Omdat de koning zijn eigen edicten 
niet ongedaan kan maken, vaardigt hij 
een nieuw uit waarmee alle Joden het 
recht krijgen zichzelf te verdedigen. De 
Joden zijn gered en er volgt een groot 
feest. 
Het boek Ester eindigt met een 
opdracht aan de lezers om elk jaar op 
de 15e van de maand Adar (dit jaar op 
26 februari) deze bevrijding te vieren. 
De viering heet Poerim omdat Haman 

‘poerim’ of ‘loten’ (dobbelstenen) gebruikt om te bepalen 
op welke dag de Joden worden geëxecuteerd. 
Behalve feesten en elkaar cadeaus geven verkleden de 
Joden hun kinderen in kostuums, lezen ze het boek Ester, 
aangevuld met boegeroep, het 
ronddraaien van ratels en gesis elke keer 
als de naam Haman wordt genoemd. 
Volwassenen moeten zo dronken 
worden dat ze het verschil niet meer 
horen “Gezegend is Mordekai“ en 
“vervloekt is Haman“. Dat is nog eens 
dronken … 

Zoals hierboven al aangeduid: Poerim valt in 2021 op 26 
februari. 
De laatste aflevering in deze rubriek gaat over Pasach dat 
eind maart/begin april 2021 wordt gevierd.  
 

Tot dan, ik ga even ‘pleite’ … 

Johan Beumer 
 

ALGEMEEN NIEUWS 

Volwassenen moeten zo dronken worden dat ze het 
verschil niet meer horen “Gezegend is Mordekai“ en 

“vervloekt is Haman“ 

Behalve feesten en elkaar cadeaus geven verkleden de 
Joden hun kinderen in kostuums 
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 APOSTOLISCH GENOOTSCHAP 

 

(Religieuze) Rituelen in Tijden van Corona – deel I  
Hoe ga je om met de rituelen die normaliter een vast 
onderdeel van een eredienst (liturgie) uitmaken maar die 
niet passen binnen de anderhalve meter maatregelen of 
in praktische zin niet uit te voeren zijn in 
onlinebijeenkomsten? Met wat creativiteit kun je 
verschillende alternatieven bedenken. Zo zou je bij alle 
gemeenteleden een doosje ouwels (hosties) kunnen laten 
bezorgen, zodat zij thuis op die manier het ritueel van de 
eucharistie (of binnen het Apostolisch Genootschap de 
Rondgang) kunnen markeren. Je zou tijdens een 
livestream bij de ouders thuis een baby in een badje 
kunnen dopen. En toch… Dekken deze handelingen onze 
liturgie en de waarde ervan wel? En nog belangrijker, wat 
doen zij met ons gevoel en de beleving van het religieuze 
moment? Deze alternatieve rituelen voelen wat raar, 
terwijl in de basis dezelfde middelen voor handen zijn: 
ouwels en water. Wat is dat dan, waardoor het toch niet 
klopt? Los van het door de situatie gedwongen karakter 
van de veranderingen. En vooral, hoe ga je op zoek naar: 
waardevolle invulling van rituelen in COVID-19-stijl? 

Dit artikel schrijf ik vanuit mijn eigen referentiekader, 
welke ligt in het Apostolisch Genootschap. Maar, ik 
veronderstel dat deze vragen ook leven binnen andere 
levensovertuigingen en geloofsgemeenschappen. Als 
lidmaat heb ik in maart 2019 de rol van geestelijk 
verzorger gekregen voor de gemeenschappen Hengelo en 
Delden, waarin voor mij persoonlijk de nadruk ligt op het 
aansluiten bij jongere en toekomstige generaties en het 
duurzaam verdiepen van ons gedachtengoed. Naast 
geestelijk verzorger binnen het Apostolisch Genootschap, 
ben ik in mijn maatschappelijk werk sociaalpsycholoog. 
Dat betekent dat ik me bezighoud met gedrag van mensen 
in een sociale context, dus in interactie met anderen. 
Bijvoorbeeld in relaties, in groepen of in specifiekere 
contexten zoals binnen organisaties, een godsdienst of 
verenigingen. Vanuit het perspectief van de sociale 
psychologie wil ik in dit artikel kijken naar rituelen en hun 
waarde. Wereldwijd, en ook binnen 
geloofsgemeenschappen, zijn de afgelopen maanden 
rituelen, en daarmee liturgie in hun vertrouwde vorm, 
onder druk komen te staan. Sommige hebben we 
drastisch zien veranderen (of zelfs zien verdwijnen) onder 
invloed van COVID-maatregelen. En wat doen we wanneer 
een verandering die in het begin tijdelijk leek, nu mogelijk 
een permanent karakter krijgt?  
Binnen interacties zijn rituelen van groot belang. We zijn 
ons er echter vaak niet van bewust dat we veel rituelen 
kennen en gebruiken. Denk maar aan de yell van een 
sportteam. Een leus die gepaard gaat met standaard 
gebaren en bewegingen voordat een wedstrijd begint. 
Maar denk ook eens aan onze begroetingen. Ze zijn 
cultureel gekleurd: wel of niet handen geven, een 

hoofdknik, drie kussen op de wang, handshakes, etc. En 
dus maakt een verkeerd, of op het verkeerde moment, 
uitgevoerd ritueel ons veel duidelijk: ‘Die is niet van deze 
club…’, of, ‘Die begrijpt de achterliggende gedachte of 
waarde van ons ritueel niet’. Dit raakt de relevante 
kenmerken van rituelen: het zijn standaard handelingen, 
die repetitief van aard zijn. En het zijn in de context van 
een (geloofs)gemeenschap vooral handelingen die een 
belangrijk geloofskenmerk of waarde aanduiden en een 
belangrijk moment markeren dat voor allen van de 
gemeenschap van (emotionele) waarde is. Een handeling 
of moment welke voor iedereen binnen dezelfde context 
te begrijpen en relevant is, zoals bij overlijden. In dit 
artikel zal ik mij focussen op de rituelen binnen een 
geloofsgemeenschap.  
 

Wetenschappelijk gezien kent een ritueel drie aspecten. 
Een fysiek aspect waardoor zij herhaald en gedeeld kan 
worden met anderen (bijvoorbeeld het handen vouwen 
en gaan staan tijdens een gebed). Een gezamenlijk aspect, 
wat betekent dat zij in gezamenlijkheid met anderen of 
voor anderen uitgevoerd wordt. En ze heeft een 
transcendent aspect. Een ritueel representeert namelijk 
een na te streven waarde of een verlangen naar een hoger 
doel. In het voorbeeld van de yell van een sportteam zien 
we dit duidelijk terug: de uitgesproken woorden van de 
teamleden en gemaakte bewegingen zijn voor iedere 
wedstrijd hetzelfde en worden in een vast patroon 
uitgevoerd. Ze zijn dus fysiek en repetitief, en markeren 
een belangrijk moment. Maar ze heeft ook een 
transcendent en gezamenlijk aspect: de yell roept op tot 
een haast magische kracht om de sporters boven zichzelf 
uit te laten stijgen. Om samen als team de wedstrijd te 
winnen. Door bij elkaar te staan en die magische kracht op 
te roepen, bekrachtig je een werkelijk geloof in elkaar en 
in het gezamenlijke doel. Samen ervaren hoe je, door je 
een te voelen, de uitdaging voor de ideale uitkomst van de 
wedstrijd aangaat. Het is dan ook niet vreemd dat soms 
bijgeloof de kop op steekt wanneer een ritueel verkeerd 
of op het verkeerde moment wordt uitgevoerd. Sommige 
teams worden er nerveus van wanneer ze erachter komen 
dat zij de yell uitgevoerd hebben terwijl nog één sporter 
op de W.C. zat. In onze geloofsgemeenschap zijn deze 
kenmerken van rituelen ook aanwezig. Tijdens een 
normale eredienst voel je je onderdeel van een 
gemeenschap van mensen met hetzelfde ideaal. Niet 
alleen het naast elkaar in de bank zitten, maar ook de 
gezamenlijk beleefde rituelen dragen bij aan die 
geloofsbeleving en gemeenschapszin.  
 

In deel 2 zal ik dit aspect verder verdiepen.  
 

Dr. Miriam C. De Graaff  
Geestelijk verzorger Apostolisch Genootschap Hengelo-

Delden 
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Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers: 
11-02-2021 27-02-2021 interval 4 weken 

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

22-04-2021 08-05-2021 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcus 1: 29-39: In dit stuk uit de bijbel wordt verteld dat Jezus eerst een en 
later op de dag nog heel veel mensen geneest. Maar in de vroege ochtend 
heeft hij even rust nodig en trekt hij zich even terug om in stilte te bidden. Al 
gauw wordt hij gezocht en gevonden door zijn leerlingen en geeft hij aan dat ze 
verder zullen gaan zodat hij ook op andere plekken het Goede Nieuws van God 
kan gaan vertellen. 
Ook tegenwoordig is er een ziekte die ons leven enorm beheerst: corona. Wat 
zou het handig zijn als Jezus er was om de zieken te genezen. Dan was er geen 
sprake van overvolle ziekenhuizen en IC’s. Maar het verhaal geeft ook aan dat 
er na een drukke tijd, tijd voor bezinning moet zijn. Zodat je even weer tot rust 
kunt komen. Jezus neemt even voor zichzelf de tijd. Daarna is er weer tijd voor 
daden. 
Heb jij ook soms rust nodig? Hoe kom jij tot rust? Waar kom jij tot rust? Is het 
gemakkelijk om je even terug te trekken? Of word je daar vaak bij gestoord? En 
wat doet dat met jou, zo een moment van rust? En als je daarbij gestoord 
wordt? 

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 


