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Stilte, kijken, zwijgen  
De zomer is nog altijd de periode waarin de meeste 
mensen op vakantie gaan. Mocht u niet op vakantie 
gaan, de zomer geeft toch een licht gevoel. 
Vaak is alles wat rustiger, mensen gaan eens in hun 
tuin zitten of zijn wat vaker op hun balkon te 
vinden. 
Hoe we de zomer ook doorbrengen, er is wat meer 
stilte, kijken en zwijgen.  
Dat zijn ook religieuze thema’s.  
Vandaar als zomercadeautje drie mooie, korte 
wijsheid verhalen daarover.  
 

Taal van de stilte  
Toen de wijze meester eens met welluidende stem 
enkele verzen in de oude Indische taal, het 
Sanskriet, aan het reciteren was, zei een leerling die 
geboeid naar hem luisterde: ‘Ik heb het altijd al 
geweten, er bestaat geen andere taal op de wereld 
die goddelijke dingen zo volmaakt tot uitdrukking 
kan brengen als het Sanskriet.’ ‘Doe niet zo dwaas,’ 
zei de meester, ‘de taal van het goddelijke is niet 
het Sanskriet maar de stilte.’  
 

Omhoog kijken  
Een rabbi kwam op straat één van zijn leerlingen 
tegen. Deze keek erg bedroefd. De rabbi vroeg hem 
naar de reden van zijn triestheid. ‘Ach rabbi, als ik 
om me heen kijk, zie ik de mensen, de huizen, 
vreugde, maar eens zal dit allemaal voorbij zijn en 
vergeten.’ De rabbi antwoordde: ‘Je hebt gelijk, de 
mensen, de huizen, de liefde en vreugde gaan 
voorbij. Maar je kijkt alleen maar rond en vergeet 
omhoog te kijken. De hemel hierboven blijft – daar 
wordt herinnerd wat voorbijging, daar wordt 
bewaard wat kostbaar is.’  
 

Stille veroordeling is veelpraterij  
De woestijnvader Poimen zei: ‘Als een mens lijkt te 
zwijgen maar anderen veroordeelt in het hart, is hij 
in werkelijkheid onophoudelijk aan het praten. 
Iemand anders kan schijnbaar de gehele dag 
praten, maar is stil doordat hij altijd spreekt op een 
manier die overeenkomt met zijn hart.’ 
 

Ik wens u een bijzonder mooie stille tijd toe. 
Ds. Dick Juijn 
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Zondag 11 juli  
Vijftiende zondag door het jaar 

9.30 uur Eucharistieviering 

Pater R. v.d. Vegt 
 

Woensdag 14 juli 
18.30 uur Woord- en Communieviering 

Pastor R. Doornbusch 

 

Zondag 18 juli  
Zestiende zondag door het jaar 

9.30 uur Woord- en Communieviering 

Pastor C. Timmerman 

 

Woensdag 21 juli 
18.30 uur Woord- en Communieviering 

Pastor H. v.d. Bemt 
 

Zondag 25 juli  
Zeventiende zondag door het jaar 

9.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 28 juli 
18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zondag 1 augustus  
Achttiende zondag door het jaar 

9.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 4 augustus 

18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zondag 8 augustus  
Negentiende zondag door het jaar 

9.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 11 augustus 

18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zondag 15 augustus  
Maria ten Hemelopneming 

9.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 18 augustus 

18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zondag 22 augustus  
Eenentwintigste zondag door het jaar 

9.30 uur Eucharistieviering 

Pater R. v.d. Vegt 
 

Woensdag 25 augustus 

18.30 uur Woord- en Communieviering 

Pastor C. Timmerman 

 

Zaterdag 28 augustus Tweeën-

twintigste zondag door het jaar 

19.00 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 1 september 

18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zaterdag 4 september 
Drieëntwintigste zondag door het jaar 

19,00 uur Eucharistieviering 

Pater R. v.d. Vegt 
 

Woensdag 8 september 

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.  
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Email: 
delden@apgen.nl 
 

Website: 
apgen.nl/delden 

In verband met 
corona geen 
diensten 
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Zondag 11 juli 
10.00 uur: ds. J. Meijer 

Oppas: Leonie van der Sluijs en Anouk 
Brouwer 

Kindernevendienst:  
Eerste collecte: project diaconie 

Tweede collecte: kerk 

 

Zondag 18 juli 
10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Anje Gnodde 

Kindernevendienst:  
Eerste collecte: diaconie 

Tweede collecte: kerk 

Zondag 25 juli 
10.00 uur: ds. C. Verrips 

Oppas: Charlotte Oude Luttighuis 

Kindernevendienst:  
Eerste collecte: diaconie 

Tweede collecte: kerk 

 

Zondag 1 augustus 

10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Auktje Bussink en Piet 
Komduur 

Kindernevendienst:  
Eerste collecte: diaconie 

Tweede collecte: kerk 

 

Zondag 8 augustus 

10.00 uur: ds. P. ten Kleij 
Oppas: Janna Huitink en Marieke 
Vehof 
Kindernevendienst:  
Eerste collecte: project diaconie 

Tweede collecte: kerk 

 

 

 

 

 

Zondag 15 augustus 

10.00 uur: ds. K. Sluiter 

Oppas: Diny Doornbos 

Kindernevendienst:  
Eerste collecte: zending Pakistan 

Tweede collecte: kerk 

 

Zondag 22 augustus 

10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Jantien Nijhof 
Kindernevendienst:  
Eerste collecte: diaconie 

Tweede collecte: kerk 

 

Zondag 29 augustus 

10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Joke Lammertink 

Kindernevendienst:  
Eerste collecte: diaconie 

Tweede collecte: kerk 

 

Zondag 5 september 

10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Mariska van der Sluijs 

Kindernevendienst:  
Eerste collecte: wereld diaconaat 
Tweede collecte: kerk 
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Feest  
Eind juni, tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk, aangekomen op de plaatselijke camping, worden we uitgenodigd voor 
het feest van Johannes de Doper. 
We hebben interesse en sluiten aan bij een inmiddels lange rij die zich in beweging zet; vooraan de plaatselijke fanfare, 
achteraan wij. Aan iedereen zijn rozemarijn-takken uitgedeeld.  
Buiten het stadje komen we bij een grote open ruimte. Midden op het terrein staat een, in onze ogen, wat klein 
uitgevallen 'paosbaoken'. In het Frans en Engels wordt er enige uitleg gegeven over de vierdag van Johannes de Doper; 
niet op zijn sterfdag, zoals gebruikelijk, maar op zijn geboortedag; geboorte van een vooruitzicht op de komst van een 
messias. Hierbij hoort natuurlijk een vreugdevuur en wierook, maar omdat dit in deze arme streek te duur was, 
gebruikte men rozemarijn. Het verhaal van Johannes, vervolgt de verteller, gaat vooraf aan het geboorteverhaal van 
Jezus. Johannes vertoont gelijkenis met profeet Elia en net als hij verblijft Johannes in de woestijn. 
Hij doopt mensen die op zoek zijn naar een nieuw begin: 'Bekeer je,' zegt Johannes, 'ik zal je dopen met water, maar Hij, 
die na mij komt, doopt met heilige geest en met vuur.' 
Allen scharen zich om het baoken, een eregast ontsteekt het vuur, en wij … wij leggen min om meer plechtig, onze 
rozemarijntakken op het vuur … Een oeroud ritueel op de vierdag van de geboorte van Johannes de Doper; waarvan 
wordt gezegd dat hij de wegbereider was van Jezus. 
 

Johanna Stronks 

SPELREGELS 

Lutherse diensten 

In de Lebuïnus Kapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te Hengelo aanvang 10.30 uur. 
1 augustus:   Ds. Nico Pronk 

5 september : Ds. Nico Pronk 
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In de Heer zijn overleden 

Frans Heuker of Hoek - 11 juni - 79 jaar - Schietbaan 5 - e.v. M. Grob 

Ely Weghorst - 11 juni - 89 jaar - Elisabeth - w.v. A. Timmerman 

Miep Exterkate - 16 juni - 92 jaar - Molenstr.1 - w.v. W. Krijgers 

Gerrit Kamphuis - 22 juni - 89 jaar - Elisabeth - e.v. J.Vijn 

 

Kind laten dopen? 

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

 

Vakantie 

In de maanden juni, juli en augustus is het secretariaat op dinsdagmorgen 
gesloten. 
 

VAN DE LOCATIERAAD/PASTORAATGROEP 

Eerste Heilige Communie 

Op zondag 30 mei deden 48 kinderen uit onze H. Geest parochie de Eerste 
Heilige Communie. Alle kinderen van harte gefeliciteerd! Wij hopen jullie nog 
vele malen in onze kerken te mogen begroeten. 

"PROFICIAT MET JE EERSTE COMMUNIE"  
 

Je hebt twee benen 

om naar mensen toe te gaan, 
twee handen om te helpen, 
een mond om iets liefs te zeggen, 
jij maakt het leven zonniger.  
 

De christelijke initiatie bestaat uit drie sacramenten: het doopsel, het vormsel 
en de deelname aan de eucharistie. Bij kinderen worden die drie sacramenten 
niet in één keer toegediend, maar op verschillende momenten. Na hun 
doopsel nemen kinderen op latere leeftijd bij hun Eerste Communie voor het 
eerst deel aan de eucharistie. Zij kunnen dan voortaan bij de communie-

uitreiking het Lichaam van Christus ontvangen. De Eerste Communie is een 
belangrijk en feestelijk moment in de geloofsopvoeding van kinderen. Paus 
Fransicus zegt over het ontvangen van de communie: “Het is Christus die in 
werkelijkheid naar ons toekomt om ons in Zich op te nemen. Het gaat om een 
ontmoeting met Jezus! Laten we eucharistie vieren: Jezus ontvangen die ons in 
Hem verandert, maakt ons sterker. De Heer is zo goed en zo groot!” 

 

Als een zaaier 

In een droom liep ik  
een winkel binnen.  
Achter de toonbank stond  
een engel.  
Ik vroeg hem:  
“Wat verkoopt u hier?”  
“Alles wat u maar wilt”,  
zei de engel.  
“O”, zei ik, “echt waar?  
Ik wil graag vrede op aarde,  
gezondheid en een veilige thuis,  
vrijheid en respect  
voor iedereen.”  
“Wacht even”, zei de engel,  
“U begreep me verkeerd.  
Wij verkopen hier geen vruchten,  
Alleen maar zaden  
die u zelf kunt zaaien.”  

HEILIGE BLASIUS 

Bereikbaarheid pastorale team  
Heilige Geest parochie: 
 

J. Jansen, pastoor (liturgie) 
telefoon 06 - 46 90 72 33  
e-mail: j.jansen@rktwentezuid.nl 
 

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 

Als een zaaier 
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Duncan: ”Het is belangrijk om mensen te blijven 
bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden. Vervoer is 
daarbij onmisbaar”. 
Hulp gericht op de toekomst 
Duncan: “Er is een volledige kliniek voor basiszorg, 
kraamzorg en oogzorg. Daarnaast geven we fysiotherapie 
en maken we protheses en hulpmiddelen op de 
orthopedische afdeling”. Buiten de kliniek loopt een 
sociaal programma. Specialisten gaan langs bij ouders, op 
zoek naar kinderen die er baat bij hebben als ze worden 
opgenomen in het centrum. “Wij willen niet alleen het 
kind helpen, maar ook de ouders. Zorgen dat zij een 
inkomen hebben. Dan heeft het kind een goede plek om 
naar terug te gaan als het geholpen is in ons centrum”.  
Auto onmisbaar 
Kajiado County is een ruig gebied dat 22.000 vierkante 
kilometer groot is. Veel wegen zijn slecht, maar het is te 
belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de 
afgelegen gebieden. Daarom is een auto onmisbaar voor 
Duncan. Duncan:  “Het liefst wil ik nog veel meer mensen 
helpen. En tijdens de coronapandemie kunnen we met de 
auto ook eten en beschermingsmiddelen brengen”.  
Over MIVA 

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg 
en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. 
Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om 
anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met 
onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.  
Helpt u Duncan weer op weg? 

Samen kunnen we zorgen voor een auto voor Duncan. Een 
auto die geschikt is voor het ruige gebied. En voor het 
grote aantal kilometers die hij elke dag opnieuw aflegt. 
Met uw steun kan Duncan snel weer op weg om nog meer 
mensen te helpen. Kan hij op u rekenen? 

Steun de MIVA met een gift tijdens de collecte in het 
weekeinde van 28/29 augustus of door uw bijdrage te 
storten op banknummer NL 46 RABO 031.33.63.838  
Aktie Wereldnood Delden, t.n.v. Parochie H. Geest 
 

Missie Ontwikkeling en Vredesgroep 

Geloofsgemeenschap H. Blasius 

Parochie H. Geest 

Als regen die de aarde drenkt 

Als regen die de aarde drenkt die droog en dorstig is: zo 
voedt het Woord van God de mens die doods en duister 
is. Als zonlicht dat het groen gewas uit zaad ontkiemen 
doet; zo geeft het Woord van God de mens luister en 
nieuwe gloed. Als schaduw die verkoeling brengt op ’t 
heetste van de dag geneest het Woord van God de mens 
die op bevrijding wacht. O God, vernieuw de dorre grond, 
verzacht wat is verhard: maak ons gehoorzaam aan uw 
Woord en mensen naar uw hart  
 

(lied gezongen tijdens de eucharistieviering op 12 juni) 
 

Vakantie  
Vakantie is geen koopwaar.  
Vakantie vind je niet in folders  
ook al biedt men je daar  
de warmste zon, de mooiste stranden,  
de chicste hotels, de beste restaurants,  
alles super de luxe.  
Vakantie is bewust genieten van kleine dingen,  
is bewust kijken naar het wonder om je heen,  
is bewust luisteren naar de stilte,  
naar de wind in de bomen en het lied van een vogel,  
is bewust ademen en danken dat je leeft,  
is bewust wachten tot je honger hebt,  
uit eerbied voor het voedsel.  
Vakantie is bewust en ontspannen leven,  
in vriendschap en vrede,  
met de mensen en de dieren,  
in harmonie met de natuur.  
Vakantie is in een zetel in slaap vallen  
en dromen dat je in de zevende hemel bent  
en even aan God denken,  
die ons dit alles zomaar gegeven heeft.  
 

bron onbekend 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIVA kerkcollecte 2021  
Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia 

Op 28 en 29 augustus 2021 vindt de MIVA-collecte plaats 
in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt stichting MIVA 
aandacht voor de medische zorg van de meest 
kwetsbaren in Kenia. 
De bestemming van Duncan 

Pionier Duncan is 41 jaar. Hij is directeur van een 
gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 
om kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels 
uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een 
school. Een auto is onnmisbaar voor Duncan.  

HEILIGE BLASIUS 

MIVA kerkcollecte 2021 



6 | KerkenNieuwsDelden 2021-6 

 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 

 

IIn Memoriam: Albertine Bernardine Nicolaas-Van Beekum 

In 2020 maakte Tiny de overstap van de R.K. Parochie naar onze gemeente. Ze 
voelde zich verbonden met onze manier van kerk-zijn en leefde mee o.a. via 
kerkdienstgemist. Op 10 juni overleed Tiny Nicolaas-Van Beekum, 91 jaar oud. 
Ze woonde aan de Stadshagen in Delden. 
Geboren in Den Haag heeft ze daar op haar werk Theo ontmoet, die vanuit 
Enschede regelmatig voor zaken naar 
het westen moest. Tiny en Theo zagen 
elkaar graag, mochten elkaar graag, en 
van de stap die Tiny moest zetten om 
voor haar grote liefde te verhuizen van 
het westen naar Twente, heeft zij nooit 
spijt gehad. In Delden woonde het 
gezin jarenlang aan de Ripperdastraat, 
in de Eschmolen en de laatste 10 jaar 
op Stadshagen. Twee kinderen werden 
Tiny en Theo geschonken. In het gezin 
was Tiny de spil. Ze gold als de 
koningin en werd gekscherend ook wel 
‘de koningin van Twickel’ genoemd. 
Tiny organiseerde, zorgde voor een 
thuiskomen en was helemaal in haar 
element als iedereen er was. Met 
afscheid nemen heeft Tiny altijd 
moeite gehad. Ze hielt de club bij 
elkaar. 
Tiny was een vrouw met oog voor detail. Jarenlang heeft ze de zorg gehad voor 
boetiek Louise in Delden. Daar was ze helemaal op haar plek. Niettemin waren 
er ook pijnpunten in haar leven. Een paar keer over heeft ze de ziekte kanker 
kunnen overwinnen. Daardoor leerde ze nog meer stil te staan bij de 
geluksmomenten in het leven.  
In de afscheidsdienst op dinsdag 15 juni lazen we uit het boek Spreuken: een 
sterke vrouw, wie zal haar vinden. In Tiny hebben we haar gevonden. Nu is zij 
teruggeroepen en of je nu katholiek bent of protestant, het komt uiteindelijk 
allemaal samen bij de Schepper, die jou terugroept. En vanaf daar zal Tiny als 
die sterke vrouw ook over Theo en de kinderen waken. In dat vertrouwen is 
Tiny in Usselo gecremeerd. 
 

Ds. Ria de Vries 

 

In Memoriam: Harm Schepers 

Bij de voordeur hangt een bordje: 
‘Drents praten mag hier’. Maar boven 
de rouwkaart echte Twentse woorden: 
“Er is een tied van komm’n en er is een 
tied van gaon. Mien tied van gaon is 
nou komm’n” Op vrijdag 18 juni is 
Harm Schepers overleden. Hij woonde 
aan de Plevierstraat en is 78 jaar 
geworden. 
Geboren in Weerdinge (Drenthe) waar 
hij ook zijn vrouw Aly ontmoette, is 
Harm met zijn gezin in 1976 in Delden 
neergestreken. Als leraar 
landbouwmeetkunde kreeg hij een 
functie aangeboden in Hengelo. Het zal 
hem in het bloed: leraar zijn, bijdragen 

Tiny Nicolaas 

Harm Schepers  



2021-6 KerkenNieuwsDelden | 7 

 

aan de ontwikkeling van de studenten en zo ook bijdragen 
aan de ontwikkeling van de maatschappij. Als leraar 
streng, maar hij nam het ook voor je op. Als er in zijn ogen 
oneerlijkheid was, onder meer in het bepalen van het 
niveau van een leerling, stak hij dat niet onder stoelen of 
banken. Kwaliteit boven alles. Hij legde de lat hoog. En dat 
laatste deed hij ook voor zijn gezondheid. Toen hij 
diabetes kreeg, beet hij zich daarin vast. Jarenlang was hij 
actief als kaderlid en ervaringsdeskundige in de 
Diabetesvereniging Nederland (DVN) in onze regio. Hij 
organiseerde lezingen en gaf zelf ook lezingen.  
Enkele jaren geleden werd hij getroffen door een 
longziekte, die in de afgelopen maanden hem steeds meer 
in de greep kreeg. Hij regelde alles om zo op een goede 
het aardse leven te verlaten. Hij stierf terwijl zijn gezin om 
hem heen stond. Zo wilde hij het en kon hij rustig 
overgaan. 
Op woensdag 23 juni hielden we rond Harm de 
afscheidsdienst. Harm noemde zich Vrijzinnig Hervormd. 
We lazen uit Johannes 14, 1-6, waar Jezus zegt: Ik ben de 
Weg, de Waarheid en het Leven. Voor Harm was dat niet 
de wetenschappelijke waarheid waar wij in onze cultuur 
vaak aan denken. En zeker niet die waarheid in bepaalde 
religies, van: wij hebben de waarheid! Voor Harm ging het 
om de persoon van Jezus die mensen boven de leer 
plaatst. In dat vertrouwen is Harm in Borne gecremeerd. 
 

Ds. Dick Juijn 

 

In Memoriam: Janny Brandenbarg  
Op vrijdag 18 juni 2021 overleed Janny Brandenbarg in de 
leeftijd van 74 jaar. Zij woonde met haar echtgenoot Bart 
Brendel aan de Zwaluwstraat 13 in Delden. Janny werkte 
vele jaren in het onderwijs, m.n. bij de Ambulante 
Begeleiding van ’t Roessingh. Ze was van jongs af aan 
kerkelijk betrokken, bij de zondagsschool, als 
jeugdouderling en later als kerkenraadslid, eerst in 
Hengelo waar ze woonde en later in Delden. In de jaren 
’80 werd ze actief lid van de Kritische Basisgemeente in 
Hengelo waar ze meedeed aan de voorbereiding en 
uitvoering van de wekelijkse vieringen. Janny zocht altijd 
naar verdieping en verheldering van het geloof, en naar 
de betekenis ervan in het dagelijks leven. Ze volgde een 
theologische opleiding aan het NBI in Zeist en van daaruit 
deed ze een stage in 1991/1992 in de Hervormde 
gemeente van Delden, m.n. in het pastoraat. Ik leerde 
Janny kennen als een bescheiden, maar aandachtig en 
trouw pastor. Janny en Bart kwamen enige jaren later in 
Delden wonen aan de Zwaluwstraat. En ook hier was 
Janny een trouw en actief kerklid die zich steeds weer 
verdiepte in de betekenis van het geloof en er veel over 
las, graag samen met anderen. Ze deed jarenlang mee aan 
de gespreksgroep, was lid van de Blasiuscantorij, ze was 
ook heel oecumenisch ingesteld, deed mee aan het 
Oecumenisch avondgebed, in de Raad van Kerken, werkte 
in de Wereldwinkel en deed mee in de Regionale 
Werkgroep Nabestaanden bij zelfdoding.  

In 2005 overleed 
Michiel, de zoon 
van Janny en Bart. 
Nog maar 30 jaar 
oud. De jaren van 
zijn ziek-zijn en 
overlijden, en 
daarna, waren 
zwaar en vol 
verdriet. Pas na 
een aantal jaren 
vond Janny haar 
veerkracht weer 
terug en kon ze de 
draad weer 
oppakken. Ze 
fotografeerde, 
ging bij een 
leesclub, 
wandelde veel, en 
bood aan om 
wijkouderling te worden. Ze deed heel trouw bezoekwerk 
en organiseerde menige wijkavond. In augustus 2019 
bleek ze ongeneeslijk ziek. Het putte haar uit en toch nog 
onverwacht kwam het einde van haar levensdagen. Voor 
de afscheidsdienst heeft Janny zelf lezingen en liederen 
uitgezocht. De rode draad daar doorheen is de aandacht 
voor mensen, onze opdracht om zó te leven dat het de 
mensen en de aarde goed doet. Zo is Janny haar weg 
gegaan: liefdevol, trouw, aandachtig. Een kostbaar 
mensenkind moesten wij 25 juni 2021 uit handen geven. 
 

ds. Ria de Vries (Almelo)  
 

Bij de diensten 

Gelukkig kunnen de coronamaatregelen steeds verder 
worden versoepeld. We kunnen weer 's zondags naar de 
kerk, er mag weer worden meegezongen en na afloop 
staat in de Voorhof de koffie klaar. Het is ook veiliger 
geworden nu zovelen al zijn gevaccineerd. Weet u daarom 
welkom in de dienst. 
Op zondag 10 juli begroeten we ds. Johan Meijer uit 
Borne. Het leesrooster voor deze zondag geeft aan: 
Marcus 6, 6b-13. Het verhaal van de zending van de 
leerlingen. 
Zondag 17 juli ‘Ik heb je bij je naam geroepen’. Op deze 
zomerzondag lezen we een heel klein stukje uit Jesaja 
(43,1-5a), maar met een grootse inhoud. “Ik heb je bij je 
naam geroepen, je bent van Mij”. Deze woorden hebben 
vele mensen steun gegeven in hun leven. Dat oude Woord 
kan zomaar in een mensenleven inslaan en langzaam 
maar zeker iets gaan doen, als een soort zaad dat wordt 
gezaaid.  
Op zondag 24 juli is ds. Carmian Verrips uit Bentelo onze 
voorganger. Het leesrooster geeft aan: Marcus 6, 45-52. 
Over Jezus die over het water liep en niet bang was voor 
de storm. 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Janny Brandenbarg  
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Het mooiste plekje van Delden 

… zo wordt ons Kerkplein wel aangeprezen. Wekelijks, 
meestal op donderdagmiddag, is een groep mannen actief 
om het Kerkplein te onderhouden. Grasmaaien, onkruid 
weghalen, vegen, wat rommel opruimen. We kunnen niet 
anders concluderen dan dat Jan Naafs, Henk Hardeman, 
Bart Vochteloo en Wim Schultze eer hebben van hun 
werk. Toch is er behoefte aan enkele extra groene vingers. 
De laatste jaren is de groep wat uitgedund en vandaar 
mijn vraag: wie wil zich bij deze groep mannen aansluiten. 
Het betreft 2 uur per week, en dan van de lente tot en 
met de herfst.  
Daarnaast zijn we ook op zoek naar enkele mensen die de 
heren die middag van koffie en/of iets meer zouden willen 
voorzien in de Voorhof. In het verleden dronken ze bij 
Gerrie Tuitert koffie, maar zij gaat verhuizen en zelf ben ik 
op donderdagmiddag ook veelal op pad. Mocht u voor een 
van beide taken belangstelling hebben, neem even 
contact op met een van de heren of met mij. 
 

Zomermijmering  
Is het u opgevallen 
dat als kinderen een 
zon tekenen, die 
vrijwel altijd lacht? 

Ik wens u en jullie 
allen een goedlachse 
periode toe. 
 

Ds. Dick Juijn 

 

Tussenstand Actie Kerkbalans 2021 

Het College van Kerkrentmeesters kan u over de actie 
Kerkbalans 2021 de volgende tussenstand geven. Voor de 
vrijwillige bijdrage in het kader van de Actie Kerkbalans 

Zondag 1 augustus lezen we een gedeelte uit het 
Scheppingslied. De Schepper heeft de dagen gemaakt. Hij 
kijkt elke avond en ziet dat het goed is. En dan eindigt de 
tekst met Genesis 2, 1-4: de 7e dag. Als mens hebben we 
vakantie nodig, maar als we kijken naar Genesis 2: God 
heeft ook vakantie nodig. 
Op zondag 8 augustus zal ds. Peter ten Kleij opnieuw 
voorgaan. Zelf ben ik deze zondag even terug op de kansel 
van de Grote Kerk in Velp, mijn vorige gemeente. Het 
leesrooster noemt Marcus 7, 24-30. 
Dan is op zondag 15 augustus ds. Koos Sluiter uit Almelo 
onze voorganger. We zien hem niet meer zo vaak in 
Delden, maar in de vacante periode was hij een trouw 
voorganger in onze kerk. Bijbellezing is dan: Marcus 7, 31-

37. 
Zondag 22 augustus wil ik opnieuw een gedeelte uit 
Genesis 2 en 3 lezen. De dienst is een vervolg op die van 5 
augustus. In de tekst wordt met 2 woorden gesproken: 
licht en donker, dag en nacht, aarde en water, God en 
mens. Beiden kunnen niet zonder elkaar. God kan ook niet 
zonder ons. 
Zondag 29 augustus staan we stil bij Genesis 11. De naam 
van God staat voor 1 groot appel om wereld te zijn, om 
midden in de wereld te staan. Om elkaar te bereiken 
moeten mensen elkaar zoeken. Het is ook de opdracht die 
we als gemeente meekrijgen aan het begin van een nieuw 
seizoen. 
Zondag 5 september maken we aan de hand van 1 Samuel 
3 een mooie reis. 
 

Digitale kansel 
Aan het begin van de coronacrisis, toen de kerkdiensten 
abrupt moesten ophouden, zijn we begonnen met een 
bezinning op woensdagavond, eerst online vanuit de kerk, 
vervolgens via Facebook en de website. Naast de 
meditatie was er ook regelmatig actuele informatie te 
vermelden. Het bleek een goede manier om als kerk met u 
contact te houden. Door de versoepelingen zal de 
meditatie op woensdag stoppen. Het was een soort 
digitale kansel. In de komende tijd hopen we u en jullie 
weer te ontmoeten rond de fysieke kansel in de kerk. 
 

Ontmoeting - Inloopmorgen 

Vanuit de werkgroep van de Inloopmorgen kwam het 
volgende bericht: Langzaam, maar zeker krijgen we onze 
vrijheid weer terug, “Het oude normaal”. De 
inloopochtenden gaan weer van start en we zijn zo blij u 
weer te mogen ontmoeten. De deur van de Voorhof gaat 
open vanaf dinsdagmorgen 6 juli.  
Wij hopen dat u het aandurft weer binnen te komen bij 
Kerkstraat 6 te Delden. Nog wel op gepaste afstand, maar 
daar kunnen we, in de ons zo vertrouwde Voorhof, voor 
zorgen. Zoals altijd staat er koffie met iets lekkers klaar op 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Hartelijk welkom. 
Meer info bij Mevr. Diny Doornbos, 06-43 098 087. 
 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Kerkplein  
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 PROTESTANTSE GEMEENTE 

zijn in januari 2021 762 uitnodigingen verstuurd. Dit 
resulteerde in 612 toezeggingen met een totaalbedrag van 
€ 114.528. De begroting is dit jaar € 120.000 waarvan per 
15 juni 2021 het bedrag van € 71.964 is binnengekomen. 
We hopen het resterende bedrag in de komende 
maanden te ontvangen. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Wim Weenk 

 

Beste gemeenteleden, 
Betreft: kerk-app/digitaal collecteren. 

De wereld om ons heen verandert. Zo wordt deze steeds 
meer digitaal. Betalen gaat dan ook meer en meer 
digitaal. Cash, en met name klein geld, hebben we 
nauwelijks meer op zak. De kerken doen er dan ook 
verstandig aan hierin mee te gaan. Vele zijn ons hierbij al 
voor gegaan. Ook wij willen u als gemeente in de 
gelegenheid stellen uw bijdragen digitaal te kunnen 
voldoen. Daarvoor is een app nodig, geïnstalleerd op een 
smartphone of tablet. 
Na enige studie heeft de kerkenraad besloten hiervoor 
een app te gaan gebruiken onder de naam “PG Delden”. 
Dit met het bijpassende logo van onze eigen kerk.  

Hoe gaat dit alles nu 
verder in zijn werk? 

De app kun je gebruiken 
voor onderlinge 
communicatie, de 
kerkagenda, het volgen 
van de kerkdienst en voor 
de verschillende collectes, 
enz. De app voldoet aan 
alle beveiligingen die we 
vandaag de dag mogen 
verwachten. 
De app is beschikbaar voor 
zowel een Apple 
smartphone/tablet 
(Iphone) als één die werkt 
op basis van Android 
(bijvoorbeeld een 
Samsung). Heeft u geen 
smartphone of wilt u de 
app niet gebruiken dan is 

dat geen enkel 
probleem, te allen tijde 
blijft een bijdrage met 
munt- of briefgeld 
mogelijk. 
We hopen natuurlijk dat 
u de app wel gaat 
gebruiken. 
Instructies zullen nog 
uitgebreid worden 
gegeven op een nog te 
bepalen datum, na de 
kerkdienst, waarbij en 
waarna alles ook op 
papier beschikbaar zal 
zijn. 
Wacht u het bericht over dit moment nog even af. 
 

Rosalind Gertenbach, Maarten Bruynes, Mineke Boerman 

 

Tussen de 30 en 45 jaar oud?  
 

12 september 2021 
 

Vanuit de kerkenraad is een werkgroep bezig om op 12 
september 2021 een gezellige middag voor deze groep te 
organiseren in de Voorhof.  
Deze eerste activiteit waarvoor de kinderen van deze 
groep ook zijn uitgenodigd zal ’s middags plaatsvinden. 
Een activiteit met een hapje en drankje om elkaar te 
ontmoeten. De kinderen van deze groep zullen hun eigen 
activiteit hebben. Neem ze dus gerust mee ! 
In augustus ontvangen deze leden van onze gemeente een 
brief met daarin verdere informatie over de bijeenkomst. 
Wil je nu al wat meer weten, je aanmelden of meedenken 
over de activiteiten? Laat het dan via onderstaand e-

mailadres aan de werkgroep leden weten.  
E-mailadres: sociaal@pgdelden.nl 
 

De huidige werkgroep wordt gevormd door:  
Mineke Boerman, Marjolein ter Weele, Rosalind en Jan 
Gertenbach, Maarten Bruynes en Tineke Lantink 
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Kostbare erfenis 

Kent u dat ook: een vraag die blijft hangen? Een verhaal 
waar je maar over blijft nadenken? Wonderlijk hoe het 
werkt, je geheugen; iets dat kennelijk zo ingrijpt dat het je 
niet loslaat. De verbeeldingskracht die dan op gang komt, 
is soms niet te stuiten. Het geeft inspiratie, het inlopen 
van gedachtepaadjes over mogelijkheden. Zo’n proces kan 
leiden tot nieuwe inzichten en daarmee tot 
heroverweging van eerder gemaakte keuzes. 
 

Leven is veranderen 

Deze week zag ik de zeer aan te bevelen film De Marker 
Wadden. Leven is veranderen wordt hierin op een 
prachtige wijze geïllustreerd. Ooit was er eb en vooral 
levensgevaarlijke vloed die diep het land indrong. Door 
afsluiting van de Zuiderzee en bedijking ten dienste van de 
mens ontstond een troebel Markermeer waar slib het 
bodemleven verstikte. Door aanleg van ‘wadden’, verwant 
aan het Latijnse woord vadum, dat ‘doorwaadbare plaats’ 
betekent, blijkt de verstoorde biodiversiteit in een rap 
tempo een enorme impuls ten goede te krijgen. 
 

Egocentrisch 

Al in het eerste hoofdstuk van Genesis staat dat God zei 
dat de mens moet heersen over de aarde en over de 
vissen in de zee, over de vogels in de lucht en over alle 
dieren op het land. Dit heersen is lang egocentrisch 
vertaald, ten gunste van de mens. Instincten van hebzucht 
en bevrediging worden dan aangesproken om zaken te 
legitimeren. 
 

Eerbied 

In het boek Leven in liefde staat op 13 juni een citaat over 
het voortbestaan van de aarde, dat in gevaar is door een 
kwistig gebruik van grondstoffen, ontbossing, 
overbevissing, verontreiniging van het milieu. Volgens het 
‘overdrachtsprincipe’ laten we de aarde niet in een 
slechtere staat na dan we haar hebben ontvangen. Een 
zorgvuldig beheer vraagt naast kennis een gezindheid, 
gedragen door liefde, wijsheid en eerbied voor het leven. 
Niets behoort ons toe. Het leven is ons geschonken. 
 

Recht op leven 

Hierin horen we de wijze woorden die opperhoofd Seattle 
in 1854 meegaf aan de regering die het land wilde kopen: 
‘Als wij zelf de prikkeling van de lucht en het kabbelen van 
het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het dan van 
ons kopen? … De laatste rustplaats van onze voorouders is 
heilige grond, zij zullen nooit de prachtige aarde vergeten 
die aan hen leven gaf.’ Stil makend. Recent werd tot veler 
verrassing een multinational verplicht om sneller te 
verduurzamen. De eis was geen boete, maar een 

koerswijziging. Het vonnis leunt op basale 
mensenrechten, zoals het recht op leven. 
 

Bewust en verantwoord leven 

De oproep ons één te voelen met de toekomstige mens en 
met de natuur doet recht aan al die mensen die tegen de 
stroom van verlokkingen en jachtigheid in, hun best doen 
om zo bewust en verantwoord mogelijk te leven. Want 
gelukkig daagt bij veel mensen het besef dat het anders 
kan en moet. 
 

Liefde voor het goede 

Wie de samenhang voelt tussen alles wat leeft, komt tot 
een levenswijze die daarmee in overeenstemming is. Een 
houding die leidt tot een harmonieuze samenleving. 
Liefde voor het goede geeft kracht. Wat het goede is, 
vraagt voortdurend (zelf)onderzoek en een uitstijgen 
boven het eigen belang. Het stelt ons in staat keuzes te 
maken in een wereld die niet alleen qua natuur veel 
wijsheid vraagt, maar ook in het samengaan tussen 
mensen, met het oog op de toekomst. 
 

Gevoelde verantwoording 

Verwondering over het bestaan van het leven en 
verbondenheid met allen en alles, voortkomend uit de 
schepping, brengen een gevoelde verantwoordelijkheid 
met zich mee. Deze vormt de basis van ons moreel besef, 
vanwaaruit we keuzes maken en waarnaar we willen 
handelen. Er zijn vele mensen die onze verbeeldingskracht 
hebben gestimuleerd, die met ons de paadjes zijn 
ingelopen, voordeden hoe los te laten en ons hebben 
uitgenodigd met plezier nieuwe uitdagingen aan te gaan. 
In waardering gedenk ik hen om die kostbare erfenis. 
 

Bert Wiegman 

Bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap 

 

Een aanvulling op het verhaal in de vorige uitgave van 
KerkenNieuws Delden,  
‘Ik ben blij om haar geluk’ 
De moeder in het verhaal is Marijke Oechies uit Delden. 
 

 

Beste mensen, 
 

Op de valreep nog even een reactie op de werkelijk 
prachtige en ontroerende bijdrage van het Apostolisch 
Genootschap; het verhaal van een moeder die haar 
dochter naar een slotklooster ziet gaan. 
Verschillende mensen heb ik dit verhaal aangeraden. 
 

Dit moest me nog even van m'n hart; grote dank ook aan 
de schrijfster; een verhaal om niet te vergeten. 
 

Dank en met een vriendelijke groet, 
Johanna Stronks 

APOSTOLISCH GENOOTSCHAP 
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houden met de mensen die voorgaan. Deze groep wordt 
steeds schaarser en we zijn blij als er dan toch nog ruimte 
wordt gevonden om SAMEN te kunnen vieren in 
verbondenheid met elkaar. 
Legt u het alvast in uw agenda vast en voor de rest van het 
programma moeten we nog afwachten of corona echt 
wordt uitgezwaaid, zodat we weer met velen bij elkaar 
kunnen komen. Weer onderwerpen kunnen aandragen, 
waar we met z’n allen over na willen denken. 
Maar nu eerst…..geniet allen van de vakantie en blijf 
voorzichtig in de omgang met elkaar. 
Alle goeds,  
 

Ria Mudde, voorzitter Raad van Kerken - Delden  
 

VREDE en VRIJHEID 

Heel langzaam krijgen we onze vrijheid weer terug en 
kunnen we weer met elkaar communiceren zonder 
mondkapje. Omdat er weer meer ruimte komt om elkaar 
te ontmoeten, hebben we alvast een eerste datum 
vastgelegd in onze kerken en in onze agenda’s. 
Op zaterdagavond 25 september om 19.00 uur in de 
Nieuwe Blasius in Delden hopen we samen de 
Oecumenische viering van de VREDE te vieren. Vrede…we 
verlangen er allemaal naar, maar het is zo moeilijk om het 
echt te bereiken. 
We hopen dat we in deze dienst weer een beetje mogen 
zingen met elkaar. Pastoraal werker Hélène v.d Bemt en 
dominee Dick Juijn zullen voorgaan in deze viering. 
Het is een ongewone tijd, maar we moeten rekening 

Raad van Kerken - Delden 

RAAD VAN KERKEN-DELDEN 

Op bezoek bij Maria van Nazareth 

Rijdend op de Deldense rondweg zie ik de torens van de 
Oude- en Nieuwe Blasius. In mij welde een verlangen op 
om even bij Maria, die in de Nieuwe Blasius huist, langs 
te gaan. Ik nam de afslag. Haar deur stond gastvrij open. 
Voor mij is Maria het beeld van de moederlijke kant van 
die wij 'god' noemen en die ons soms omringt met haar 
liefde. Ik ontstak een kaars als gebed voor mijn lief. 
Kijkend naar die bekende icoon werd ik even verlost van 
de coronagekte in mijn hoofd.  
Op de tafel lagen een intentieschrift en twee boeken. Tot 
mijn verrassing waren dat de protestantse NBG 
Bijbelvertaling en het Liedboek voor de Kerken. Er was 
dus ook aan mij gedacht.  
Daardoor mijmerde ik bij Maria over mijn oecumenische 
ervaringen. Het begon in 1962, toen ik nog maar kort 
Gereformeerd predikant in een klein Fries dorp was. 
Samen met de pastoor begonnen we in Dokkum met 
oecumenische vespers op zaterdagavond. De 
protestantse classisvergadering kon zich daarover niet 
verheugen. In ons dorp hielden we immers zelfs met de 
Hervormden alleen nog maar op tweede feestdagen 
zoiets als een niet-ambtelijke 'samenkomst'. Bij mijn 
afscheid kreeg ik van de pastor zijn in leer gebonden 
vierdelige brevier mee. Dat was het begin van mijn 
liturgische weg. Bovendien kon ik daarmee mijn 
gebrekkige Kerklatijn verbeteren. Nog steeds staat dit 

relikwie onder handbereik.  
Na een halve eeuw gemengde huwelijks- en 
oecumenische vieringen, het studentenpastoraat, de 
vele kloosterervaringen... is ineens dat allemaal 
verdwenen of op een laag pitje gezet. In de vieringen heb 
ik het altijd gepikt, dat ik de preek deed - dat was maar 
goed ook -, maar dat ik bij de eucharistie of de 
huwelijksgeloften tweederangs naast de priester mocht 
staan. Het doel heiligt middelen. Maar nu denk ik soms 
bedroefd en kwaad: is al dat gedoe met kerkenraden en 
bisschoppen dan voor niets geweest? 

Ik meende dat Maria zachtjes 'nee' zei of was het de 
wind van de Geest, die waait waarheen hij wil? Nee, zei 
ze. 'Jullie hadden alleen een onrealistisch doel: het 
samen gaan van kerkelijke instituten. Maar ging het 
eigenlijk niet om (h)erkenning van ieders zoekend geloof 
in verschillende vormen en taal, om ervaring van 
geloofsgemeenschap?'  
In de hal nam ik het oecumenisch Kerken (mv.) 
Nieuwsblad van Delden mee.  
Neem eens, wanneer u zich deze zomer niet per vliegtuig 
in een ressort-met- eten-en-zonnig-zand wilt laten 
opsluiten, een afslag in de buurt om te mijmeren bij 
Maria van Nazareth!  
 

Jan de Jongh, em. studentenpastor 
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Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers: 
26-08-2021 11-09-2021 interval 5 weken 

30-09-2021 16-10-2021 interval 5 weken 

04-11-2021 20-11-2021 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 

 

 

 

 

 

Cursus Theologische Vorming  
 

Op 14 september 2021 hopen we weer een nieuwe groep 1e jaars te starten 
met de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG). Het is een 
cursus van drie jaar, maar het is mogelijk om je per jaar op te geven. In de 
cursus wordt een scala aan theologische vakken aangeboden: Oude 
Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer, Pastoraat, 
Filosofie, Jodendom en nog veel meer.  
Alhoewel de cursus uitgaat van de PKN, is hij nadrukkelijk bedoeld voor ieder 
die zich graag wil verdiepen in de theologie. Docenten en cursisten komen uit 
verschillende christelijke stromingen en dat leidt tot boeiende gesprekken. 
Er is een minimum van 10 deelnemers.  
Locatie: Waterstaatskerk in Hengelo 

Tijd: dinsdagavonden 19.30-22.15 uur 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met 

Ina ter Kuile, cursus-coördinator, tel. 074 277 4288 of 074 291 6158,  
email: kuile@hetnet.nl  

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 

ALGEMEEN NIEUWS 


