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Van wanhoop tot hoop… 
 
Wandelend, met mezelf in gesprek. Hoop zoekend. 
Misschien wel op zoek naar God, naar houvast. In deze 
tijd zal ik zelf moeten zoeken, zelf een stap moeten 
zetten om mijn hoop terug te vinden. Hoe dan? 
Het gebouw, de kerk is dicht. De diensten zijn online. De 
lessen tekenen en boetseren die ik geef zijn online. 
Steeds dieper voel ik dat wij mensen elkaar inspireren 
en dat dit online lastig lukt. Dat liefde tussen mensen 
inspireert en verbindt. Hoe maak ik van deze platte 
online wereld, een hoop- en liefdevolle wereld? Hoe 
zorg ik dat ik bij mezelf blijf en niet verdwaal in het 
World Wide Web en alle polariserende corona 
informatie? Hoe zorg ik dat ik blijf geloven, hopen en 
liefhebben? 
 
Buiten in de natuur krijg ik antwoorden. Stap voor stap 
met mezelf pratend. Ruimte komt vrij in mijn longen 
door de vers ingeademde lucht, door de beweging, door 
het groen en door het stromen van de beek. De 
verwondering voor de natuur geeft mij een diep gevoel 
van liefde. Ik ben onderdeel van iets onbenoembaars 
wat groter is dan mezelf. Die gedachte maakt mij rustig. 
Ik sta stil, kijk omhoog en zie de katjes in de hazelaar 
tegen de ondergaande zon. Dit beeld werkt op mij in… 
De zon gaat elke avond onder. Ik vertrouw erop dat de 
zon morgenochtend weer op komt. Onomstotelijk staat 
dit vast. Het ritme van de dag, het ritme van de 
seizoenen geven houvast. De hazelaar met haar katjes 
geeft al aan dat de lente in aantocht is, dat de sneeuw 
gaat smelten. Hoop met een zekerheid van de ervaring 
dat na de winter het altijd weer lente wordt. 
 
Het beeld van de katjes tegen de ondergaande zon. De 
zon gaat onder, de wereld lijkt donker. Geen licht, geen 
liefde… altijd is er weer een nieuwe dag en komt de zon 
weer op. De katjes zeggen het al. Vertrouw erop, alles 
komt goed… Liefde overwint alles! 
 
En ik? Al wandelend voel ik mij even opgetild door 
“Gods hand” uit mijn sombere gedachten en word ik 
weer warm van binnen. Opgeladen ga ik weer online 
lesgeven met goede moed en vertrouwen dat alles goed 
komt.  
 
Rozalinda Scholten-de Bruijn 

Het beeld van de katjes  
tegen de ondergaande zon 
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Zondag 28 februari 
10.00 uur: ds. D. Juijn 
Online-dienst 
Eerste collecte: missionair werk 
Tweede collecte: diaconie 
 
 
 

Zondag 7 maart 
10.00 uur: ds. G. Veening 
Online-dienst 
Collectes 
Eerste collecte: zending 
Tweede collecte: kerk 
 
Woensdag 10 maart 
Biddag 
19.00 uur: ds. D. Juijn 
Onlinedienst 
Collectes 
Eerste collecte: werelddiaconaat 
Tweede collecte: diaconie 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 14 maart 
10.00 uur: ds. D. Juijn 
Onlinedienst 
Collectes 
Eerste collecte: binnenlandsdiaconaat 
Tweede collecte: kerk 
 
Zondag 21 maart 
10.00 uur: ds. W. in ’t Hout 
Onlinedienst 
Collectes  
Eerste collecte: werelddiaconaat 
Tweede collecte: kerk 
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Zondag 28 februari  
2e zondag 40 dagentijd 
9.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Woensdag 3 maart 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zondag 7 maart  
3e zondag 40 dagentijd 
9.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 

Woensdag 10 maart 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zondag 14 maart  
4e zondag 40 dagentijd  
9.30 uur Eucharistieviering 
Pater R. v.d. Vegt 
 
Woensdag 17 maart 
18.30 uur WoCo viering 
Pastor H. van den Bemt 
 
 

Zondag 21 maart  
5e zondag 40 dagentijd 
9.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
Pastor R. Doornbusch 
 
Woensdag 24 maart 
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 vind uw kerk: Delden, R.K. parochie H. 
Blasius en ’live’ of ’luisteren’ aanklikken. 
De eucharistieviering op zondag kunt u beluisteren via de kerkomroep en zien via 
YouTube: www.kerkomroep.nl of www.youtube.com,  
in zoekbalk intypen: RK Twente Zuid.  
Elke woensdagavond is er om 18.30 uur een doordeweekse Eucharistieviering 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.  
Wanneer u zich, om welke reden dan ook, niet telefonisch of per mail hebt aangemeld, kunt u proberen te reserveren 
middels registratie aan de kerkdeur. Let op: VOL IS VOL. 
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Een nieuwe pastoor  
U heeft het vast al gemerkt. In de RK pastorie is een nieuwe bewoner gekomen. Pastoor Jurgen Jansen uit Didam, 
geboren in Eibergen op 28 februari 1973. Zondag 7 maart was er een mooi Geloofsgesprek op de TV met Leo Fijen, 
vanuit de pastorie. De pastoor vertelde het een en ander over zichzelf, over zijn roeping en over zijn geloofsvisie. Hij was 
verheugd dat hij weer terugkeerde in Delden. Hij was hier van 2004 tot 2008 als kapelaan samen met pastoor Huisman. 
Samen runden ze de Heilige Geestparochie met enkel pastorale werkers. Hij woonde toen in de pastorie in Goor. 
Namens de Raad van Kerken willen we hem van harte een warm welkom geven en hopen we op een goede 
samenwerking met de Raad van kerken, dominee Dick Juijn van de Oude Blasiuskerk en voorganger René Tip van het 
Apostolisch Genootschap. Het is en blijft heel belangrijk dat we samen blijven werken en actief zijn in onze 
geloofsgemeenschappen. Het is een moeilijk jaar voor alle kerken geweest, maar we hopen dat het einde van de 
pandemie in zicht is en dat we weer dichter bij elkaar komen door onze activiteiten. 
Misschien is het aardig om de pastoor een kaartje te sturen met zijn verjaardag als welkom in Delden. Zijn verjaardag is 
zondag 28 februari. 
 
Ria Mudde 
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In verband met 
corona geen 
diensten en andere 
activiteiten 
 
Email: 
delden@apgen.nl 
 
Website: 
apgen.nl 

In verband met 
corona geen 
diensten 

Pastoor Jurgen Jansen  

Rectificatie: 

Op het voorblad van het vorige nummer (januari 2021) staat per abuis Erve Smeenk, dit moet zijn Erve Smienk. 
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In de Heer zijn overleden 
Johan Heuker of Hoek - 10 jan. - 80 jaar - Patrijsstraat 12 - e.v. S. te Wierik 
Sjef Averdijk - 21 jan. - 75 jaar - Kievitstraat 4 - e.v. T. Oude Wesselink 
Wilhelmien Exterkate - 27 jan. - 73 jaar - Kerkpad 4 - e.v. H. ter Elst 
Jo Spoolder - 6 febr. - 84 jaar - St. Annabrinkstr. 21 - w.v. A. van den Akker 
 
Het H. Doopsel hebben ontvangen 
Fiene d.v. Ellen en Wouter Katier (Geloofsgemeenschap Bentelo) 
Julia d.v. Ilona en Richard Asbreuk (Geloofsgemeenschap St.Isidorushoeve) 
Mees z.v. Jolanda en Marijn Semmekrot (Geloofsgemeenschap 
St.Isidorushoeve) 
Fien d.v. Stef Ringersma en Leoniek Averdijk (Geloofsgemeenschap Goor) 
Feije d.v. Milou en Rik Haverkate (Geloofsgemeenschap Goor) 
Madee d.v. Desiree en Wouter Assink (Geloofsgemeenschap Hengevelde) 
 
Kind laten dopen? 
Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van de H. Geest parochie te Delden 
 
Van de locatieraad/pastoraatgroep 
 

Een extra mogelijkheid om naast de vieringen op zondag  
de eucharistie te vieren:  

woensdagavond om 18.30 uur Eucharistieviering  
in de H. Blasius in Delden.  

 
Ik blijf bij de kerk als dienende gemeenschap 
Tussen maart en de zomer werd Nederland getroffen door de eerste 
coronagolf. Er was veel ellende, zowel medisch, sociaal als economisch. In mijn 
bisdom van 's-Hertogenbosch was de crisis groot. Er vielen in parochies en 
religieuze gemeenschappen veel doden. Het verloop van de eerste golf heb ik 
vastgelegd in een boek met de sprekende titel “Het verdriet van Brabant”. In 
augustus en september konden wij even vrijer ademen en de vleugels uitslaan. 
Ook het kerkelijk leven kwam gelukkig weer op gang. Vanaf half september 
was duidelijk dat het virus nog lang niet was overwonnen, integendeel. De 
tweede golf wordt hoger en hoger. Juist nu kunnen wij vragen naar het belang 
van het christelijk geloof. Of anders gezegd: waarom blijf ik juist in deze 
coronacrisis bij de Kerk? 
Bemoediging 
Tijdens de eerste golf zag ik, zeker in het begin, een sterke onderlinge 
verbondenheid en saamhorigheid. Mensen wilden gezamenlijk de ellende van 
het virus beperken. Helaas lijkt dat besef van saamhorigheid tijdens de tweede 
golf veel minder aanwezig. In Nederland, maar ook in veel andere landen, is 
sprake van polarisatie. Er lijken veel boze mensen rond te lopen. Ik vermoed 
dat ook menig christen af en toe moe en moedeloos is, misschien ook wel boos 
om de lastige situatie van dit moment. Maar tegelijkertijd zou het christelijk 
geloof de boosheid en moedeloosheid moeten relativeren. Immers, niet het 
virus heeft het laatste woord. Dat laatste woord is aan God. En God toont ons 
in Christus zijn solidariteit en wil ons door de Geest creatief en veerkrachtig 
maken. Met andere woorden: via de Kerk ontmoet ik een God die ons wil 
bemoedigen, juist nu de toekomst onzeker en donker is. 
Wees niet bang 
De tweede golf van deze coronacrisis kan ons angstig en onzeker maken. 
Hoelang duurt deze ellende nog? Niemand weet het antwoord. In de Kerk 
klinken de woorden: Wees niet bang. Indrukwekkend was de vesper vorig jaar 
maart op een leeg en regenachtig Sint Pietersplein. Onze paus sprak woorden 
van troost. Hij preekte over het bekende verhaal van de storm op het meer. 
Jezus die ons vastgrijpt als de golven angstwekkend hoog worden. Juist die 

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: 
Geloofsgemeenschap Delden 
 NL24 RABO 0313 3020 57 
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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We bedanken tevens alle mensen die de actie Kerkbalans 
dit jaar financieel hebben ondersteund en ondersteunen. 
Uw steun is bijzonder belangrijk voor onze 
geloofsgemeenschap.  
Een aantal parochianen heeft nog niet gereageerd op de 
actie Kerkbalans of is niet thuis getroffen. We willen hen 
dringend verzoeken alsnog te reageren en hun brief of 
bericht van bijdrage bij de pastorie in de brievenbus te 
doen en/of gebruik te maken van het 
bankrekeningnummer: NL38 RABO 0313 3074 31 ten 
name van Geloofsgemeenschap H. Blasius Delden. Uw 
bijdrage blijft hard nodig. 
 
Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-
dagenretraite 2021.  
De teksten van deze 14e digitale retraite zijn geschreven 
door jezuïet Bert Daelemans. 
De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en 
eindigt op paaszondag. Deelnemers aan de 40-
dagenretraite krijgen dagelijks een gebedsmail met 
Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische 
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 
vasten intenser te beleven. Het gebedstraject volgt de 
traditionele 40-dagentijd en maakt gebruik van de 
Bijbellezingen van het katholieke leesrooster. 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via 
www.40dagenretraite.org. 
Aantal deelnemers 
Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten 
rekenen we op 20.000 retraitanten uit Nederland en 
Vlaanderen. 
Hoe deelnemen? 
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te 
geven via 40dagenretraite.org. Ze ontvangen gedurende 
de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail. 
 

 
 
 
 
 

boodschap hoor ik in de Kerk. Een boodschap die mijn 
angst wil dempen en mij wil bemoedigen. God is immers 
de eerste en de laatste. Hij is de Voltooier van mijn eigen 
leven en de gehele geschiedenis. Ondertussen hoor ik in 
de Kerk de oproep om mijn tijd niet te verspillen maar 
waakzaam en alert te leven. Alle onverschilligheid moet ik 
loslaten om een dienstbaar leven te leiden, juist nu de 
golven van de coronapandemie de boot van ons leven 
flink beroeren. Maar bij God zijn wij veilig 
Dienstbaarheid 
Gods Geest wil ons bevrijden van ons egocentrisme. Juist 
in deze coronatijd bestaat altijd het gevaar dat je jezelf in 
een kleine en overzichtelijke wereld opsluit, maar binnen 
de Kerk klinkt een boodschap die mijn egocentrisme wil 
doorbreken. Jezus maakt in het evangelie duidelijk dat 
mijn horizon verder moet reiken dan mijn eigen ego. 
Graag citeer ik in dit verband een prachtig spreekwoord: 
wie een ander gelukkig maakt, zal zelf gelukkig worden. In 
deze coronacrisis word ik extra opgeroepen om zorg te 
hebben voor medemensen. Via de ander ontvang ik geluk. 
Concreet denk ik aan zieken en stervenden; aan eenzame 
mensen en alle ondernemers en werknemers die 
proberen het hoofd boven water te houden. Met andere 
woorden: Christus roept op tot dienstbaarheid. Zoals zijn 
bestaan doortrokken was van dienstbare liefde, zo 
moeten ook wij dienstbare mensen zijn. De leerling staat 
immers niet boven de leraar. Ik blijf bij de Kerk als een 
dienende gemeenschap die er wil zijn voor alle mensen 
die langs de kant van de levensweg liggen. 
Onderlinge verbondenheid 
Wij zien in onze dagen helaas een felle polarisatie binnen 
onze samenleving. Ik maak mij daar zorgen over. De 
lontjes van mensen schijnen steeds korter te worden. 
Felle woordenwisselingen en scheldpartijen op de sociale 
media; geweld in onze steden. In de Kerk hoor ik echter 
een andere boodschap. Nog recent schreef onze dierbare 
paus een prachtige sociale encycliek over broeder- en 
zusterschap. Wij zijn allemaal broers en zusters van elkaar 
en God is onze Schepper en Vader. Juist in deze tijd van 
crisis hebben wij behoefte aan die boodschap. Geen wij 
tegenover zij, maar onderlinge saamhorigheid en 
solidariteit. Want alleen samen kunnen wij het virus 
terugdringen. 
 
Mgr. Dr. Gerard De Korte, bisschop van 's-Hertogenbosch 
 
Kerkbalans 
De actie Kerkbalans 2021 is 
zo ongeveer afgerond. Er is 
veel werk voor verricht 
door de penningmeester, 
de secretaresse, de 
inpakkers van de 
enveloppen, de wijkhoofden en de vele contactpersonen 
die er samen voor gezorgd hebben dat alles, ook in deze 
coronatijd, zonder noemenswaardige strubbelingen is 
verlopen. 
Dank daarvoor. 

HEILIGE BLASIUS 

Het licht van uw gelaat  
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 HEILIGE BLASIUS 

U kunt uw bijdrage ook storten op het banknummer  
NL46 RABO 0313 3638 38  
t.n.v. R.K. Heilige Geest parochie Aktie Wereldnood.  
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit 
project. 

 
 
 
 
 
Diaconie 
Vastenactie 2021 
Werken aan je toekomst 
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd staat 
in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap 
in ontwikkelingslanden.  
Met het campagnethema “Werken aan de toekomst” 
draagt Vastenactie bij aan twee doelen van de Verenigde 
Naties voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor 
iedereen. Daartoe zetten we ons in voor projecten die 
verschillende vormen van voortgezet onderwijs 
beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in 
ontwikkelingslanden. Tegenwoordig gaat ruim negentig 
procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de 
basisschool; in 2000 was dat nog maar 54 procent. Vooral 
voor vrouwen en meisjes, die in deze landen vaak worden 
uitgesloten van onderwijs, is dat een grote verbetering. 
Hoewel er dus al veel is bereikt, gaan 57 miljoen kinderen 
nog altijd niet naar school. Een van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen is ervoor te zorgen dat in 2030 alle 
jongens en meisjes in de wereld de basisschool en de 
middelbare school kunnen afmaken. Ook moeten alle 
mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar en 
goed beroepsonderwijs, technisch onderwijs en hoger 
onderwijs. 
In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van 
projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en die 
ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen 
onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het 
aanbieden van trainingen, het faciliteren van 
onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. 
Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en 
mensen die niet rond kunnen komen van hun baan. 
Het pastoraal team en de werkgroepen Missie 
Ontwikkeling en Vrede vragen dan ook uw steun voor de 
Campagne 2021: “WERKEN AAN DE TOEKOMST” 
De Vastenactie loopt van 17 februari tot en met 5 april. 
Het ‘Vastenactie zakje’ kunt u tot en met Pasen inleveren 
in de bussen achter in de kerk, in de brievenbus van de 
pastorie of bij uw contactpersoon.  

De komende tijd 

 

We leven in een vreemde spannende tijd 

Het corona-virus heeft grote invloed op ons. 

In een paar maanden tijd is er veel gebeurd 

Met alle mensen, met elk volk, met jou en met mij. 

Het schudt ons door elkaar 

Het maakt ons bang 

 

Bang voor dat je je niet kunt beheersen 

Bang, wat je zomaar overvalt, 

Bang voor datgene wat ons nog te wachten staat 

Bang voor besmetting van jezelf of anderen 

Bang voor het onberekenbare 

Bang voor eenzaamheid. 

 

Misschien heb je er geen last van 

Misschien heb je juist oog voor de positieve kanten 

Misschien geeft deze saamhorigheid je nieuwe hoop 

Waarin je je eigen zorgzaamheid voelt groeien. 

Misschien heb je in deze tijd meer ruimte ervaren. 

Wees je bewust van je eigen reacties, van je eigen 

gevoel. 

 

Blijf dicht bij jezelf dan zul je zien dat deze tijd ons 

bewust maakt van het leven. 

Leonie met kinderen 



2021-2  KerkenNieuwsDelden | 7 

 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 
 
Coördinator voor vrijwillige kosters 
Mw. Wiarda Heerze 
telefoon 06 - 53 56 96 49 
e-mail: wiardaheerze@hotmail.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 

 Wensboom  
Er is de laatste weken veel verdriet het huis binnengeslopen bij meerdere 
gezinnen. We moesten afscheid nemen van enkele mensen die nog volop in 
het leven stonden en ineens zijn ze er niet meer. Extra pijnlijk is het, dat 
vanwege het coronavirus, het aantal mensen dat afscheid kan nemen zeer 
beperkt moet zijn. Soms wordt er een briefje in de bus van de pastorie gedaan 
met de vraag deze door te geven aan de nabestaanden. Als ik deze overhandig 
staat er vaak een korte kernachtige wens in. Een paar woorden zeggen genoeg. 
 
Sinds eind januari staat er in de toren 
van de Oude Blasius een wensboom. 
Het is een geschenk aan onze 
gemeente, ontvangen via de 
diaconie. De boom is bedoeld voor 
iedereen om er een wens in op te 
hangen. Dat kan een troostend 
woord zijn of een lieve groet, een 
oppepper, een stukje aandacht, licht 
in de duisternis, steun bij een 
sollicitatie, examenvrees, een 
kinderwens en wat kan een mens 
allemaal niet bezighouden, vooral in 
deze moeilijke tijd. Een wens voor 
een medemens, voor de wereld, voor 
jezelf! Ieder mens heeft eigen 
wensen, gedachten, gevoelens. Niets 
is vreemd. 
Bij de boom liggen wenskaartjes, 
schrijf uw wens daarop, hang hem in 
de boom.  
 
Laatst preekte ik in een kerk waar ook een wensboom staat. Het was vlak na 
Kerstmis en de boom hing vol. Ik heb meerdere wensen gelezen en vroeg me 
af wat nu het gemeenschappelijke is van al die wensen. In de auto naar huis 
dacht ik: de hoop dat mensen zo met elkaar omgaan dat iedereen (weer) op 
eigen benen kan staan. En dat je elkaar daarbij toch nodig hebt. 
Een wens ook om, zo met elkaar, de Veertigendagentijd te beleven. 
 
Ds. Dick Juijn 
 
(De boom is ontworpen door Puur Memorie te Delden en kaartjes hebben we o.m. ontvangen 
via Leferink en Wennink Uitvaartzorg) 

 
 
Afscheid nemen 
De laatste weken hebben de klokken van onze kerk vaak geluid om te vertellen 
dat iemand ons ontvallen is. Veel uitvaarten waren in de kerk en ieder afscheid 
kreeg een heel eigen stijl. Zo klonk in 1 van de vieringen het In Paradisum. Dan 
is het wel een voordeel om een predikant te hebben met katholieke wortels. 
Een ander afscheid kenmerkte zich met veel wereldse muziek of juist een hoog 
kerkelijk gehalte. Iemand zei: we zijn een gemeente met voor elk wat wils. Ik 
zie dat als een compliment, en in dat compliment betrek ik ook alle mensen die 
op een of andere manier een bijdrage leveren aan deze waardevolle diensten, 
van musici en kosters, tot technici en mensen die voor een bloemetje zorgen. 
Fijn dat we op elkaar kunnen rekenen. 
 
 
 

De wensboom 
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In memoriam: Cristina Timmerman-Ballinari  
Delden was even helemaal stil. ‘Dat kan toch niet? Deze 
week zagen we haar nog, spraken we nog even met 
elkaar!’ En toch was het waar. Het is allemaal heel snel 
gegaan. Op vrijdag 8 januari is Cristina Timmerman-
Ballinari onverwacht gestorven. Ze woonde aan het 

Odinksveld in Delden en is 70 jaar geworden. 
Cristina werd op een schitterende plek in Zwitserland 
geboren, al was haar jeugd niet zorgeloos. Al jong werd ze 
moeder van Marco, die ze aan de zorgen van een oom en 
tante moest toevertrouwen. Het geluk lachte Cristina toe, 
toen ze op die ene avond aan het meer van Lugano Henk 
ontmoette. Het is het begin geworden van een mooi 
huwelijksleven, waar ze graag voor emigreerde naar 
Nederland. Cristina vond snel haar draai in Weerselo, al 
heeft ze moeten wennen aan het feit dat Twentenaren 
heel aardige mensen zijn, maar niet zo uitbundig. Ze werd 
lid van een gespreksgroep van de kerk in Hengelo, van de 
trim- en wandelgroep. Cristina kon erg genieten van de 
kleine dingen: een mooie vogel die neerstrijkt in de tuin. 
Met Henk deed ze echt alles samen. Lekker wandelen en 
fietsen in de natuur. Ze was een zorgzame moeder die 
altijd voor haar gezin klaar stond. 
Ook in de kerk herinneren we haar als een levenslustige 
en vriendelijke vrouw, altijd een lach, een vriendelijk 
woord als je haar tegenkwam. In het verleden actief als 
diaken, en tot op het laatst contactpersoon. 
Op vrijdag 15 januari hebben we rond Cristina een 
dankdienst gehouden in de Oude Blasius en daarbij 
gelezen uit Prediker 3. De diepere laag bij Prediker is dat 
als het gaat over ons mens-zijn, er twee sporen door ons 
leven lopen. Een verdrietspoor en een vreugdespoor. 
Beide sporen tekenden haar leven. We zijn vaak zo 
gefixeerd op dat verdrietspoor. Terwijl het zo heilzaam is 
het vreugdespoor in beeld te houden, en er kracht uit te 
putten. Dat is een gave die Cristina verstond. Daarin is ze 
ons tot voorbeeld en in dat vertrouwen is zij in Usselo 
gecremeerd. 
 
Ds. Dick Juijn 

In memoriam: Gerritje Breuker  
Ze was verknocht aan Delden, en dan vooral aan dat 
stukje rond de Oude Blasius. Ze is er opgegroeid, naar 
school gegaan, mooie herinneringen. En nu is ze zelf 
herinnering geworden. Op zaterdag 16 januari overleed 
Gerrie Breuker. Ze woonde aan het Lannink en is 70 jaar 
geworden. 
Gerrie groeide op in een liefdevolle omgeving. Ze kon zich 
ontwikkelen zoals ze dat zelf wilde, werd gewezen op de 
valkuilen maar kreeg altijd onvoorwaardelijke steun. In 
Italië leerde ze haar eerste man kennen, met wie ze 
terugkwam naar Nederland en een gezin stichtte. 
Vanwege werk was een verhuizing naar Hoogezand-
Sappemeer noodzakelijk, maar Gerrie heeft zich daar 
nooit thuis kunnen voelen. Te ver weg van alles en 
iedereen waar ze zo aan verknocht was. Het heeft een 
behoorlijke druk gelegd op haar huwelijk. Toen dat geen 
stand kon houden kwam ze terug naar Delden. 
In Delden was ze volop moeder. Zorgzaamheid was de 
rode draad. Ze kon er moeilijk tegen als het stil werd om 
haar heen. Er was de zorg 
voor haar ouders, dagelijkse 
zorg. Voor Gerrie heel 
vanzelfsprekend. Gelukkig 
kwam Fons in haar leven. 
Na het overlijden van haar 
moeder, het uitvliegen van 
de kinderen, leek het leven 
voor Gerrie minder 
betekenisvol, haar 
zorgzaamheid kon ze 
minder kwijt. De geboorte 
van Isabella en Dante 
bracht die levensvreugde 
helemaal terug. Oma-zijn.  
Het deed haar pijn dat ze 
enkele jaren geleden dat 
oma-zijn fysiek moeilijk kon 
opbrengen. Maar wat 
genoot ze van de vele 
bezoekjes. Zeker in die lege 
coronatijd een grote 
vreugde. En toen was daar 
plotseling het einde. In 
stilte is Gerrie heengegaan. 
Hoewel Gerrie geen lid meer was van onze gemeente, 
vroeger was ze diaken, was het wel haar wens dat een 
dominee over haar leven zou vertellen. In de 
herinneringsdienst in de Oude Blasius op vrijdag 22 
januari lazen we uit Prediker 3. Er is een tijd van leven en 
een tijd van sterven. Het was Gerries tijd. In dat 
vertrouwen is ze begraven op de Algemene Begraafplaats. 
 
Ds. Dick Juijn 
 
 
 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Gerritje Breuker  

Cristina Timmerman-Ballinari  
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In memoriam: Jenneken Anna Johanna Naafs-Tijink  
Wat zat ze lekker in haar vel de laatste tijd, genietend van 
zoveel mooie dingen en van zoveel mooie mensen om 
haar heen. En ineens is daar dan de dood. Totaal 
onverwacht en verbijsterend voor iedereen. Op dinsdag 2 
februari overleed Anna Naafs. Zij woonde aan de 
Bernhardstraat en is 65 jaar geworden. 
Anna werd geboren in Enterbrook en sprak altijd met veel 
liefde over haar jeugd en haar ouders. School en nieuwe 
dingen leren vond ze prachtig, maar de kaders en het 
moeten, dat lag haar minder. Al op 13-jarige leeftijd 
leerde ze Barend Naafs kennen en waren ze dag en nacht, 
in werk en prive, samen. Anna bleef zich altijd 
ontwikkelen, volgde cursussen, werkte aan zichzelf, was 
geen stereotype huismoeder, maar stond wel altijd voor je 
klaar met woord en daad. Samen met Barend stopte ze 
veel energie in het gezinsleven en ook in Camping 
Westerholt. Anna filosofeerde graag, van politiek tot 
geloof, van muziek tot psychologie, maar stond ook open 
voor humor, een luisterend oor of gewoon een goed 
advies. Ook genoot ze van het oma zijn. De ziekte en het 
sterven van Barend was een heel moeilijke en emotievolle 
tijd. Twee mensen die diep respect voor elkaar hadden en 
in heel veel liefde 
moesten elkaar 
los gaan laten. Het 
werd ondanks 
alles een heel 
kostbare tijd. 
Op dinsdag 9 
februari hebben 
we in de Oude 
Blasius afscheid 
genomen van 
Anna, waar 
opnieuw de tekst 
klonk die bij het 
huwelijk van Anna 
en Barend, en ook 
bij de uitvaart van 
Barend in juni 
2019 had 
geklonken, de 

lievelingsbijbeltekst van Anna: geloof, hoop en liefde (1 
Korinte 13). Voor Anna gold dat ze altijd heeft geloofd in 
een liefdevolle God en dat ze daarom ook geloofde dat 
het in die dood ook goed zal zijn. In dat vertrouwen 
hebben we Anna begraven op de Algemene Begraafplaats.  
 
Ds. Dick Juijn 
 
Berichten van Overlijden 
Op vrijdag 5 februari 2021 is Magda Stamhuis overleden, 
67 jaar oud. Met haar man Erik woonde zij in Hengelo, 
waar ze als contactpersoon ook het aanspreekpunt was 
voor de meerdere gemeenteleden die in Hengelo wonen. 

In memoriam: Jan Frederik Marsman  
Nog niet eens zo 
heel lang geleden 
kocht hij een 
elektrische fiets 
en zagen we hem 
daarop door 
Delden rijden. Op 
bezoek bij mensen 
om een praatje te 
maken, en altijd 
die vriendelijke 
lach. Op dinsdag 
26 januari 
overleed Jan 
Marsman. Hij 
woonde aan de 
Ranninkstraat en 
werd 93 jaar. 
Jan praatte graag 
en dacht met 
liefde terug aan zijn jeugd in Varsen (Ommen). Hij leerde 
er Dien kennen en niet lang daarna verhuisde het hele 
gezin naar Ambt-Delden waar Jan bedrijfsleider werd van 
een pluimveeproefbedrijf. Zijn liefde en passie voor 
kippen was erg groot. Daarnaast was Jan op vele fronten 
actief in het verenigingsleven en voor de kerk. Velen 
kennen Jan ook nog als voorzitter van de plaatselijke 
Rabobank, waar hij in 1998 voor werd geridderd. Jan kon 
dit vele werk volbrengen door Dien die in alles achter hem 
stond en ook meewerkte op het bedrijf. 
Jan heeft enorm genoten van het leven, van alle kinderen 
en kleinkinderen, van de reizen naar Canada en Engeland 
en Nieuw-Zeeland, van de ontmoetingen met mensen in 
de kerk, bij de PCOB en zomaar onderweg. Jan was trouw 
in het bezoeken van mensen en een graag geziene gast, 
altijd in voor een grapje. Een bekende verschijning in 
Delden, die ook niet zo makkelijk ‘nee’ kon zeggen. Dat 
heeft hem lang ‘jong’ gehouden, want velen geven hem 
geen 93 jaar. Gezondheidsklachten heeft hij nooit gehad, 
tot het laatste half jaar een ernstige ziekte hem trof. Een 
van zijn laatste woorden waren: ‘het is goed zo’. 
Op zaterdag 30 januari hebben we in de Oude Blasius rond 
Jan de dankdienst gehouden en o.a. gelezen uit 1 Korinthe 
13. Jan genoot van deze tekst. In de liefde lijkt een mens 
op zijn Schepper. Probeer naar je wereld te kijken met 
liefde en je zult een betere wereld zien! Het was de 
levensinstelling van Jan Marsman. Een man die zich in 
geloof, hoop en liefde gedragen voelde door mensen en 
door God in het bijzonder. In dat vertrouwen hebben we 
hem begraven op de Algemene Begraafplaats. 
 
Ds. Dick Juijn 
 
 
 
 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Jenneken Anna Johanna Naafs-Tijink  

Jan Frederik Marsman  
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afwijken van het leesrooster. Ik wijs u vast op de diensten 
in de Stille Week: maandag, dinsdag en woensdag om 
19.00 uur Avondgebed; op Witte Donderdag en Goede 
Vrijdag is de dienst om 19.00 uur en op paaszaterdag om 
20.30 uur. 
 
Kijkcijfers online-kerkdiensten 
Vanuit de Oude Blasius worden de kerkdiensten live 
uitgezonden. Regelmatig wordt gevraagd hoeveel mensen 
er gemiddeld kijken. Landelijk is dat hoog, en Delden 
vormt geen uitzondering. Op zondagmorgen volgen 
gemiddeld 150 mensen de dienst, en naderhand wordt 
deze ook nog eens 100 keer bekeken. Op woensdagavond 
kijken gemiddeld 40 mensen mee en ook deze korte 
dienst wordt later nog eens 80 keer opgevraagd. Hoge 
aantallen waren er ook voor de diensten op kerstavond 
19.00 uur en kerstmorgen. Ook de vele uitvaarten in de 
afgelopen weken kennen hoge kijkcijfers. Een viering 
online meekijken heeft voor- en nadelen. Mensen zijn 
natuurlijk het liefst fysiek aanwezig om uit volle borst mee 
te zingen en na afloop elkaar bij de koffie te ontmoeten. 
Opvallend is dat het aantal mensen dat pas later in de 
week kijkt oploopt. Onbekend is wie of welke 
leeftijdsgroep de online kerkdiensten volgt, maar duidelijk 
is dat de behoefte groot is. 
 
IJspret  
En toen lag er ineens een hele berg sneeuw op het 
Kerkplein. Maar de kerk moest wel toegankelijk zijn. Op 
de vroege dinsdagmorgen, een paar uur voor een uitvaart, 
was een groep mannen al vroeg in de weer om een hele 
berg sneeuw weg te ruimen. Dank voor jullie inzet. 

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 12 
februari, een dag na de deadline van dit nummer van 
Kerkennieuws. In overleg met de familie zal het In 
Memoriam voor Magda in het volgende nummer van 
Kerkennieuws geplaatst worden. We wensen Erik en de 
kinderen veel kracht om dit zo plotselinge verlies te 
verwerken. 
Al eerder, op 7 januari 2021, overleed mw. Truus Jansen- 
Werning uit Azelo in de leeftijd van 83 jaar. We hebben 
haar herdacht en een kruisje opgehangen in de dienst van 
zondag 17 januari. We wensen de nabestaanden veel 
sterkte met die lege plek en het grote gemis. 
 
Bij de diensten 
Nog steeds in de greep van Corona, en in de afgelopen 
weken is na een advies van de PKN, ook nog eens besloten 
dat de zanggroep tot nader bericht niet aanwezig is. Het 
advies komt voort, nadat in een kerk in Biddinghuizen in 
een zanggroep besmettingen waren ontstaan. Wellicht 
hoeft dit gemis niet zo heel lang te duren. Zeker is wel dat 
in de komende periode er diensten zijn op zondag 10.00 
uur en op woensdagavond om 19.00 uur. Voor de 
komende weken: 
Op zondag 28 februari staan we stil bij ‘de Zoon van God’ 
aan de hand van Marcus 9, 2-10. Het is een groot 
mysterie: hoe kan Jezus nu mens en God zijn? En als je 
zegt: Zoon van God! Wat bedoel je dan precies? Dit thema 
is een stevige uitdaging. 
Zondag 7 maart zal ds. Gerco Veening uit Borne voorgaan. 
Ondanks dat hij al ruim 10 jaar predikant is in Borne heeft 
hij nog nooit de preekstoel van de Oude Blasius bestegen. 
We vinden allebei dat dat eigenlijk niet kan en dus heb ik 
hem uitgenodigd deze 
zondag naar Delden te 
komen. Op het leesrooster 
staat Johannes 2, 13-22.  
Op woensdag 10 maart zal 
in de meditatie om 19.00 
uur aandacht zijn voor 
biddag voor gewas en 
arbeid. 
Op zondag 14 maart lezen 
we een verhaal dat eigenlijk 
te gek voor woorden is: 5 
broden en 2 visjes 
(Johannes 6, 1-15). Een 
bekend verhaal, maar ook 
een verhaal met een 
enorme diepgang. Het 
verhaal laat God zien die er 
toen (2000 jaar geleden) 
was, maar ook nu nog is. 
Dan volgt zondag 21 maart 
en dan is ds. W. in ’t Hout 
de voorganger. Op het 
leesrooster staat: Johannes 
12, 20-33. Niettemin 
kunnen gastpredikanten 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

sneeuw op het Kerkplein  
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 PROTESTANTSE GEMEENTE 
 
Koster(e)s  
Op 24 januari hebben we in een feestelijke dienst 
stilgestaan bij de pensionering van Gerrie Tuitert-
Burggraaff.  

In de dienst is Gerrie toegesproken en toegezongen. Op 
veler verzoek wil ik dit lied, geschreven door Matthijs ten 
Thije en gezongen door onze zanggroep, aan u doorgeven: 
 
1. Afscheid nemen van 'ons' Gerrie, 
 doet ons zeker geen plezier. 
 Eeuwen van het kosterschap 
 eindigen vandaag en hier. 
 Een groot gemis, 
 haast niet werkelijk. 
 Geen gezicht meer aan dit ambt. 
 
2. Kosters gaan en kosters komen, 
 eeuwenlang van man tot vrouw. 
 Namen en gezichten waren 
 sleutels voor dit kerkgebouw. 
 Leusink, Kassels en 
 Tuitert senior. 
 Freek en Gerrie dan tot slot. 
 
3. En natuurlijk alle namen 
 die hen hier zijn voorgegaan. 
 Vele namen om te noemen 
 in de reeks voor deze baan. 
 Maar met Gerrie 
 komt er echt een eind 
 aan de taak van koster zijn. 
 
4. Gastvrouwschap is Gerrie eigen, 
 altijd modieus gekleed. 
 Vakvrouw met de kracht in handen 
 om te doen zoals het ‘geet’. 
 Want het kosterschap 
 is geen lichte taak. 
 Vergt veel inzet voor de kerk! 

 
5. Bel maar aan bij Kerkplein twee, 
 en u vindt gehoor bij haar. 
 Zij biedt toegang tot de kerk 
 voor het vieren met elkaar. 
 En voor onderhoud 
 en voor zielbehoud. 
 Kerk is open dankzij haar! 
 
6. Wat de toekomst ons zal brengen 
 weten wij nog niet heel goed. 
  Laten we dat tegemoet gaan 
 met vertrouwen, goede moed. 
 Want ze zijn niet meer, 
 dagen van weleer. 
 Velen maken ’t werk vast licht. 
 
7. Want veel mensen gaan ons helpen 
 om de kerk van 't slot te doen. 
 Voor een welkom net zo warm 
 als gewend in elk seizoen. 
 Wie aan 't hoofd zal staan, 
 stuurt die troepen aan. 
 Zegen en heel veel geluk! 
 
8. Toch blijft het een hard gelach 
 dat het kosterambt verdwijnt. 
 Eeuwen vinden hier een einde, 
 geen nieuwe koster die verschijnt. 
 Word maar even stil 
 om dit groot verlies. 
 Oude waarden sterven hier. 
 
9. Maar we moeten blijven hopen 
 op een toekomst met elkaar. 
 Dat de kerkdeur welkom opent 
 rondom vieren, klip en klaar. 
 Dat deez' oude kerk, 
 getuigt van Godes werk. 
 Venster op Gods aangezicht! 
 
10. Gerrie, dankjewel voor alles, 
 Wat je voor ons hebt gedaan. 
 Jaren inzet voor de kerk, 
 Eerst met Freek, toen solobaan. 
 Maak er met jouw Jan, 
 Mooie jaren van. 
 Dankjewel en alle goeds! 
 
Inmiddels is er een team van 10 mensen bereid gevonden 
om op zondag als hulpkoster te fungeren, bij bijzondere 
diensten en bij concerten. De groep is zich nu aan het 
inwerken en zal in een later stadium zich aan de 
gemeente presenteren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ds. Dick Juijn 
 

de pensionering van Gerrie Tuitert-Burggraaff 
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dringend behoefte aan kansen en veilige activiteiten voor 
kinderen en jongeren.  
Beautiful Gate is zich zeer bewust van de sociale 
uitdagingen waar de gemeenschap voor staat en ze 
streven ernaar om samen met andere partners te werken 
aan sociale en economische rechtvaardigheid. 
De afgelopen 26 jaar heeft Beautiful Gate South Africa zich 
beziggehouden met de transformatie van 
gemeenschappen en het veranderen van de 
leefomstandigheden van de meest gemarginaliseerde 
mensen in de samenleving.  
Ga voor meer informatie over Beautiful Gate naar 
www.beautifulgatesouthafrica.org of 
www.beautifulgate.nl of neem contact op met de 
diaconie. 

 
Donaties voor dit project kunnen worden overgemaakt: 
ten name van: Diaconie Protestantse Gemeente Delden 
IBAN: NL08 RABO 0313 3066 13 
o.v.v.: 2021-40dagen 
 
 
 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE 
 

Veertig-Dagen-Project-2021 
 

Het Ward 35 Sports Forum te Kaapstad, Zuid-Afrika in 
nauwe samenwerking 
met Beautiful Gate Zuid 
Afrika tevens gevestigd in 
Kaapstad. 
Beautiful Gate (SA) heeft 
tot doel om de liefde van 
God te tonen aan 
kwetsbare kinderen en 
gezinnen in het district 

Crossroads door middel van onze mand met diensten 
geleid door gebed, bewogenheid en gerechtigheid. Hun 
missie richt zich op sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en 
barmhartigheid, evenals op het verspreiden van het 
Woord.  
Voor het Ward 35 Sports Forum ziet Beautiful Gate het als 
haar taak om te voorzien in: trainingen voor coaches, 
discipelschap, mentoringstraining en een bevoorradingskit 
voor elk team om een competitie van informele teams in 
het gebied te starten. Momenteel hebben we 20 coaches/
teams voor 2021.  
Een van de doelstellingen van het Ward 35 Sports Forum 
is een sportforum opzetten voor coaches van Ward 35 
Community in het district Crossroads om de sportkansen 
voor kinderen en jongeren te vergroten en te stimuleren 
met het oog op een verbeterde gezondheid van en 
groeiende veiligheid voor de kinderen en jongeren. Dit 
door hen gezonde waarden en doelen bij te brengen voor 
de komende generaties. 
 
Over het district Crossroads  
Crossroads is bekend als een township tijdens de 
Apartheid. Deze gemeenschap wordt geteisterd door 
misdaad en armoede. Het district staat bekend als de 
"moordhoofdstad" van Zuid-Afrika. Jongeren worden 
regelmatig naar bendes en misdaad gelokt. Het 
werkloosheidspercentage is meer dan 60% en de Covid-19 
lockdown-beperkingen hebben het nog moeilijker 
gemaakt om aan werk te komen. De gemeenschap heeft 

Soccer Team 

Beautiful Gate  
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 PROTESTANTSE GEMEENTE 

Tulpenschoofjes  
Vorig jaar waren de 
coronamaatregelen net van 
kracht toen wij vanuit de 
Diaconie besloten om het 
gebruikelijke bloemetje 
(tulpenschoofje) toch door te 
laten gaan, ondanks dat de 
kerkdiensten niet bezocht 
konden worden. Wie had 
kunnen bedenken dat de 
kerkdiensten in 2021 nog steeds 
voornamelijk online te volgen 
zijn? Wij in ieder geval niet. 
Maar wat deze nare periode 
ook duidelijk maakt, is dat we 
een hechte gemeenschap zijn 
die graag wil helpen en naar 
elkaar omziet. De paasattentie 
van vorig jaar was in een mum 
van tijd opgehaald, en ook de 
kerstattentie heeft maar een 
dag onder de toren gestaan, 
toen was alles alweer 
opgehaald en weggebracht. 
Ook dit jaar willen we – net als 
andere jaren – een kleine 
attentie brengen naar alle 
gemeenteleden die langdurig 
ziek zijn, hulpbehoevend zijn, of 
onlangs een geliefde hebben 
verloren. Hier hebben we uw 
hulp bij nodig. Vanaf 
Palmzondag 28 maart zullen de 
tulpenschoofjes en de kaartjes 
‘onder de toren’ klaarstaan, 
gesorteerd op adresgebied. U 
bent van harte uitgenodigd om 
op 28 en 29 maart tussen 11.00 
uur en 12.00 uur langs te lopen 
en één of meer tulpenschoofjes 
mee te nemen en deze te bezorgen bij onze 
gemeenteleden. Als u een tulpenschoofje bij iemand 
langsbrengt, wilt u dit dan bij de voordeur neerzetten, en 
1,5 meter afstand bewaren? Het is misschien wat minder 
persoonlijk en hartelijk dan u gewend bent, maar op die 
manier kunnen we veilig en verantwoord invulling geven 
aan deze actie. 
 
Met vriendelijke groet,  
Diaconie PG Delden 
 

Bedankje afscheid koster 
Zondag 24 januari heb ik officieel afscheid genomen als 
koster. Eerst mijn schoonvader daarna 15 jaar samen 
met Freek en nu alweer 5 jaar alleen. We hebben een 
mooie tijd gehad en ons altijd gedragen door de 
gemeente gevoeld. Ook de samenwerking met collega 
Karel en de vele verenigingen was altijd zeer prettig. Ik 
wil dan ook iedereen hartelijk danken voor de vele 
mooie briefjes, kaartjes, bloemen en kadootjes. En als 
afsluiting een prachtige dienst, met een geweldig lied. 
Helaas is het niet mogelijk om door te gaan, maar 
daardoor kan ik mij nu wel richten op mijn andere grote 
passie het kleermakersvak en modevakschool 
Stitchworks wie weet zie ik u daar nog eens. 
 
Dank,  
Gerrie Tuitert Burggraaff.  

Tulpenschoofjes  
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Hartelijk dank. We hopen in de toekomst weer samen te 
kunnen bidden en zingen en we doen dit in een 
“ROTSVAST” vertrouwen. 
 
Ria Mudde, voorzitter Raad van Kerken 
  
 
 
 
 
 
 
 
LUTHERSE DIENSTEN  
In de Lebuïnus kapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te 
Hengelo. 
7 maart Da. Andrea Fuhrmann:  
de dienst begint om 10.30 uur. 

Wereldgebedsdag  
Ook dit jaar vieren we de Wereldgebedsdag op de eerste 
vrijdag of zondag in maart. Dit jaar zou dat op 5 of 7 maart 
zijn. Helaas niet in de kerk vanwege de coronapandemie. 
We vieren dus niet, maar we gedenken. Over de hele 
wereld heeft dit virus zijn intrede gedaan. Niemand had 
ooit kunnen denken dat dit ooit zou gebeuren. Dat we in 
een jaar tijd zoveel lieve mensen moesten verliezen en dat 
zovelen bang en angstig zouden worden voor besmetting. 
Daarom is het des te belangrijker dat wij, als mensen op 
deze planeet, met elkaar verbonden blijven en voor elkaar 
zorgen en… met elkaar bidden. 
Er doen 173 landen aan deze Wereldgebedsdag mee. 
Nederland doet hier vanaf 1929 aan mee. Het is ontstaan 
als Wereldvrouwendag en werd later Wereldgebedsdag. 
Dit jaar komt de beeltenis op het doek vanuit de 
eilandengroep van de republiek Vanuatu in de buurt van 
Australië. Een eilandengroep waarvan 65 eilandjes 
bewoond zijn. Prachtige bossen met mooie stranden en 
prachtige vogels, een mooie fauna en flora en bijzondere 
watervallen. Geen rijke eilanden, maar waar vele culturen 
bij elkaar in vrede proberen te leven. 
Het prachtige doek stelt een buigende moeder met haar 
kind voor. Over haar heen buigt de palmenboom met 
sterke wortels die de winden kunnen doorstaan. Haar rok 
is de traditionele kleding, die op het eiland Erromango 
wordt gedragen. Het eiland waar de kunstenares Julietta 
Pita is geboren en nog woont. Zij is geboren in 1964 en 
heel kunstzinnig. Een gelovige vrouw die ervan overtuigd 
is dat God een doel met haar kunst heeft. 
Dit jaar heeft de Wereldgebedsdag een prachtig thema: 
“ROTSVAST”. Met de Wereldgebedsdag willen we elkaar 
inspireren om onze gaven en talenten in dienst van elkaar 
en de samenleving te stellen. Dit willen we doen door 
gebed en actie. Het kijken over onze grenzen heen, zowel 
maatschappelijk als spiritueel. Solidair zijn met elkaar. Het 
samen bidden en samen delen verbindt ons met elkaar en 
geeft kracht aan ons gezamenlijk gebed. 
Laten we allen proberen op vrijdagavond 5 maart en 
zondagmorgen 7 maart te bidden dat we “ROTSVAST” 
blijven geloven en elkaar blijven inspireren. Doe dit op uw 
eigen tijd en eigen wijze. Eens zal de wereldvrede dan een 
kans krijgen. 
Mocht u een financiële bijdrage willen geven voor deze 
mensen in Vanuatu, dan kunt u uw bijdrage storten op de 
rekening van de  
Raad van Kerken Delden NL10 RABO 0313 3508 09  
t.n.v. G. Smit, penningmeester,  
met vermelding Wereldgebedsdag 2021. Gerard zal dan 
zorgen dat uw geld op de juiste plaats terecht komt. 

Raad van Kerken - Delden 

RAAD VAN KERKEN-DELDEN 

van het thema “ROTSVAST” vertrouwen van de mensen 
uit Vanuatu 
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 APOSTOLISCH GENOOTSCHAP 

 
(Religieuze) Rituelen in Tijden van Corona – deel II 
Als je je dit realiseert dan rijst de vraag hoe je die 
geloofsbeleving in bijvoorbeeld een digitale eredienst het 
meest beleefbaar maakt. Bijeenkomsten van (apostolische) 
geloofsgemeenschappen, staan bol van de rituelen, waarvan 
de essentie verloren dreigt te gaan wanneer zij eenzijdig via 
stream of opname te zien zijn via bijvoorbeeld YouTube. 
Interactie tijdens dergelijke diensten, die maakt dat jij je 
onderdeel voelt van een grotere groep gelijkgestemden, is 
soms minimaal of in het geheel niet mogelijk. Bijvoorbeeld, 
wanneer handelingen thuis en individueel/in het gezin 
uitgevoerd moeten worden zonder de aanwezigheid van de 
gemeenschapsleden. Binnen het Apostolisch Genootschap 
kennen we tijdens de eredienst op zondag het ritueel de 
Rondgang: een moment waarop lidmaten zich vanuit hun 
apostolische ideaal bezinnen op hun individuele plek in hun 
omgeving (en daarmee op wat goed, en niet goed is gegaan 
in de voorgaande week), en met een vernieuwd willen 
bevestigen een nieuwe start te willen maken om uiting te 
geven aan dat ideaal. Het toont het verbond dat je gesloten 
hebt met het apostolische gedachtegoed en bevestigt jouw 
willen om vanuit dat gedachtegoed je leven in de 
voorliggende periode zin en inhoud te geven. Dit willen 
wordt bevestigd met het nuttigen van een ouwel gedoopt in 
wijn en vindt plaats tijdens een fysieke rondgang. De liturgie 
daarvan is vastgelegd en al decennia hetzelfde. 
Onderliggende waarden van dit ritueel zijn onder meer: 
bemoediging, vergeving en compassie. 
Sinds maart 2020 zijn de erediensten van het Apostolisch 
Genootschap overwegend digitaal van aard (livestream of 
opname). Daarin wordt de Rondgang in de gemeenschappen 
op verschillende manieren uitgevoerd. Die afwijking van de 
bestaande vaste liturgie komt voort uit de zoektocht naar 
“hoe nu verder” in COVID-tijd. Daardoor wordt op dit 
moment het ritueel soms expliciet geformuleerd, soms 
ondersteund met de gebruikelijke relikwieën en handelingen, 
en soms wordt het juist niet expliciet gemarkeerd maar in de 
dienst verweven. Met het expliciet uitspreken van de 
liturgisch vastgelegde woorden wordt weliswaar het moment 
gemarkeerd en er worden belangrijke waarden uitgesproken. 
Echter de waarde van een ritueel zit in de combinatie van de 
drie elementen: het fysieke, het gezamenlijke en het 
transcendente (of inhoudelijke). Door (te) eenzijdig nadruk te 
leggen op één van de drie aspecten in combinatie met het 
‘vergeten’ te activeren van de lidmaten die via hun 
beeldscherm meekijken, wordt de Rondgang op dit moment 
gemiddeld anders beleefd dan voor de COVID-periode. Hoe 
ga je daar als geloofsgemeenschap mee om? Welke 
vernieuwing is gewenst en op basis waarvan doe je dat? 
Wanneer we zoeken naar nieuwe manieren om onze rituelen 
te beleven is het volgens mij zaak om te proberen de drie 
eerder benoemde elementen terug te laten komen. 
Volgens mij moeten we daarvoor eerst terug naar de 
onderliggende waarden van ons geloof, voordat we ons 
handelingsrepertoire herijken. Dus niet eerst nieuwe 
handelingen introduceren, voordat we hebben nagedacht 

over welke waarde en welk gevoel we willen bereiken. Daar 
horen een paar (fundamentele en bijna filosofische) vragen 
bij. Wat is de essentie van ons (mijn) geloof? Waarvoor staat 
onze geloofsgemeenschap (in de huidige tijd). Wat is de 
essentie van wat we willen beleven? Vervolgens volgt daaruit 
de vraag hoe invulling te geven aan het beleven van ons 
geloof, en de rol en vorm van rituelen hierin. Wanneer de na 
te streven waarde en het gevoel bepaald zijn, moeten naar 
mijn mening, die drie eerder benoemde kenmerken van een 
ritueel terugkomen om optimaal recht te doen aan de 
beleving. Ongeacht de vorm waarin de liturgie gegoten 
wordt. Bij een Rondgang tijdens een digitale eredienst 
zouden alle deelnemers iets kunnen doen, een fysieke 
handeling. Bijvoorbeeld, gaan staan op het bewuste 
moment, waardoor de Rondgang niet alleen een activiteit 
van de voorganger blijft. Zo wordt het ritueel letterlijk 
gevoeld. 
Er moet mijns inziens ook sprake zijn van interactie met 
anderen. Bijvoorbeeld door te standaard te kiezen voor een 
(digitale) vorm waarbij men andere gemeenteleden kan zien 
op het moment van het ritueel. Dat kan via ZOOM maar 
bijvoorbeeld ook via een livestream. 
Zo ervaar je de sociale component van het ritueel. 
Bovendien, moet je oog hebben voor het transcendente 
aspect, bijvoorbeeld door even stil te zijn (verstilling) of door 
de achterliggende waarden te benoemen in de vernieuwde 
maar herkenbare liturgie. Het klinkt misschien wat zweverig, 
maar iedereen zal begrijpen dat dit ook betekent dat dit 
moment van reflectie, dankbaarheid en vernieuwd willen in 
de Rondgang niet het moment is om de vaatwasser uit te 
ruimen of het koffieapparaat aan te zetten. Bewust iets laten 
draagt dus ook bij aan een goede invulling van een ritueel. 
Een pasklaar antwoord over hoe we onze rituelen nu 
invulling kunnen geven heb ik niet, helaas. Maar, ik geloof 
oprecht dat we daar samen uitkomen, wanneer we er samen 
over nadenken en met elkaar over in gesprek gaan. Terug 
naar de basis van ons geloof en wat dat met ons doet. Het 
antwoord daarop vormt de basis voor een hedendaagse 
vorm van een vertrouwd ritueel. Gedwongen door COVID-19, 
maar niet opgedrongen. Vernieuwing, of het anders invullen 
van onze geloofsbeleving, is een keuze. Een keuze voor 
eigentijds geloven zonder je verleden en de bijbehorende 
rituelen te vergeten. In lied 17, het evoluerende leven, van 
het Apostolisch Genootschap wordt het bezongen: 
Leven is veranderen, herbezinnen telkens weer, wijzigen van 
eigen denken, wat eens was, dat is niet meer. Breek door 
grenzen, schep ruimte, sta open voor het nieuwe licht. Blijf 
niet staan, het leven heeft zich alweer op het hogere gericht. 
Laten we voorkomen dat de waarde en het gevoel van onze 
rituelen vervliegt. Zij dragen bij aan ons gevoel van 
gemeenschap, ook al zijn we (hopelijk tijdelijk) op afstand 
van elkaar. 
 
Dr. Miriam C. De Graaff 
Geestelijk verzorger Apostolisch  
Genootschap Hengelo-Delden 
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Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers: 
11-03-2021 27-03-2021 interval 6 weken 
22-04-2021 08-05-2021 interval 5 weken 
27-05-2021 12-06-2021 interval 4 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 

 

Wat is een koning? 
 
Gans: zeg eend, weet je wat een koning is? 
Eend: nee, ik denk een mens 
Gans: ik weet het niet 
Eend: zullen we naar uil gaan? 
Gans: ja 
En toen gingen ze naar uil.  
Uil: ga maar naar gaai 
En ze gingen naar gaai 
Gaai zei: denk na  
En ze dachten na  
Gans: de koning van het land? 
Nee antwoordde gaai 
Gans: ik geef het op 
En gaai zei: het is God 

Deze mooie tekst met tekening kreeg ik van Hannah (8 jaar). Ze heeft het zelf 
geschreven en uiteraard ook getekend. Heel erg bedankt daarvoor, Hannah! 
Mocht jij ook een zelfgeschreven tekst, een mooi gedicht, gebed, tekening of 
een vraag hebben, dan mail mij gerust (j.schieferstein@gmail.com). 

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. Stichting Raad van Kerken Delden 
Penningmeester G. Smit 
Secretaris 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. Stichting Raad van Kerken Delden 
 
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 


