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Dit licht te ontdekken in ieder, altijd 

In het KerkenNieuws van 12 juni deed 
Ria Mudde verslag van de 
Pinksterdienst in het gebouw van het 
Apostolisch Genootschap in Delden. 
Haar inbreng die ochtend raakte mij. 
Haar oproep om ‘gelaagd te kijken’ 
werkt nog steeds na. 
Ria vroeg ons wat we zien als we een 
huiskamer binnen lopen. En wat zien 
we als we iemand aan kijken? Zien we 
alleen de (al dan niet mooie) kleren, of 
ook het verdriet of de blijdschap in de 
ogen van de ander? Kijken we alleen 
aan de oppervlakte, of ook in de 
diepte? 

Aan de oppervlakte zien we vaak de 
verschillen tussen mensen, maar in de 
diepte voelen we vooral de grote 
verbondenheid van al die verschillende 
mensen. En ook de verbondenheid met 
andere levende wezens en met het 
grote geheel. 
De grote verbondenheid van al die 
verschillende mensen spreekt voor mij 
ook uit het door mij gekozen 
‘Pinksterlied’ Halleluja gezongen in het 
Engels, Arabisch en Hebreeuws.  
Daar waar verschillende mensen elkaar 
echt ontmoeten ontstaat iets nieuws! 
In mijn vakgebied, architectuur, 
stedenbouw, ruimtelijke ordening staat 
het ontmoeten in de openbare ruimte 
al heel lang hoog genoteerd. Denk 
maar aan de verbindende functie van 
het plein in de stad of het dorp. 
Daarom werd ik extra getroffen door 
de bijdrage van Jacques Troch in het 
KerkenNieuws van 12 juni. Hij 
beschreef het allereerste gebouw ter 
wereld waarin gebedshuizen van 
Christenen, Moslims en Joden onder 
één dak komen. 
 

Hans Leeflang 

 

Lees verder op pagina 10 
Apostolisch Genootschap in Delden 
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Zondag 12 september 

10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Leonie van der Sluijs en Anouk 
Brouwer 

Kindernevendienst:  
Eerste collecte: project diaconie 

Tweede collecte: kliederkerk 

Zondag 19 september 

10.00 uur: ds. D. Juijn  
Oppas: Anje Gnodde 

Kindernevendienst:  
Eerste collecte: diaconie  
Tweede collecte: kerk  
 

Zaterdag 25 september 

Nieuwe Blasius 

Oecumenische Vredesviering 

19.00 uur: ds. D. Juijn en pastor H. v. d. 
Bemt 
Collecte: Raad van Kerken 

 

Zondag  26 september 

10.00 uur: ds. P. Moet 
Oppas: Judith van de Meer 

Kindernevendienst:  
Eerste collecte: zending 

Tweede collecte: kerk 

Zondag 3 oktober 

10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Charlotte Oude Luttighuis 

Kindernevendienst:  
Eerste collecte: diaconie 

Tweede collecte: Israël/Palestina 

 

Zondag 10 oktober 

10.00 uur: ds. F. Wiersma 

Oppas: Janna Huitink en Marieke 
Vehof 
Kindernevendienst:  
Eerste collecte: project diaconie 

Tweede collecte: jong protestant 
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Zaterdag 11 september. 
Aanvang 19.00 uur  
Startviering voorbereiding Eerste H. 
Communie 

Gebedsviering 

Pastor H. v.d. Bemt    
 

Zondag 12 september   
Vierentwintigste zondag door het jaar 

9.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 15 september 

Opening seizoen KBO 

14.00  uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 15 september 

18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

 

Zondag 19 september   
Vijfentwintigste zondag door het jaar 

9.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 22 september 

18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zaterdag 25 september 

Oecumenische viering 

19.00 uur Ds. D. Juijn en Pastor H. v.d. 
Bemt  
 

Zondag 26 september 

Zesentwintigste zondag door het jaar 

9.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 29 september 

18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

Zaterdag 2 oktober 

Zevenentwintigste zondag door  het 
jaar 

19.00 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 6 oktober 

18.30 uur Woord- en Communieviering 

 

Zondag 10 oktober 

Voorstellen communicanten 

Achtentwintigste zondag door het 
jaar 

9.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

Pastor H. v.d. Bemt 
 

Woensdag 13 oktober 

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).  
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Aardse paradijs  
Het beeld van het aardse paradijs, de tuin van Eeden, is een beeld van het menselijke verlangen naar heelheid, vrede en 
balans. Het verhaal in Genesis 2 heeft door de eeuwen heen mensen geïnspireerd. Het is een plaats van vrede, 
overvloed, vrijheid en zorgeloosheid. Het is de plaats waar de mens namen geeft aan al wat leeft. De plaats waar de 
boom staat van de kennis van goed en kwaad, de plaats ook waar de slang zichtbaar wordt hoe het kwaad zich kan 
nestelen in de mens.  
Maar weinigen is het gegeven om midden in een paradijs te wonen. De trek naar buiten is een zoeken naar wat diep in 
onze ziel verankerd is: het verlangen naar de verbondenheid met al wat leeft, verlangen naar rust en ontspanning, naar 
vrede met onszelf en met onze omgeving, verlangen naar openheid, ruimte om te ademen.  
Het paradijs is met vlagen binnen ons bereik. Terwijl de ervaring van de paradijselijk niet vanzelfsprekend is. Maar laten 
we vooral niet vergeten: in welke rijkdom wij mogen werken en leven. laten we open blijven staan voor de tuin die ons 
dagelijks door God wordt aangeboden. 
 

Zegen 

De Heer moge u maken 

tot vruchtbare grond voor zijn Woord. 
Hij schenke u een open hart 

voor alles wat goed is om u heen. 
Hij geve u vrede met u zelf. 

 

Pastoor Jurgen Jansen   

SPELREGELS 
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corona zijn de 
diensten in 
Hengelo 

 

Email: 
delden@apgen.nl 
 

Website: 
apgen.nl/delden 

het aardse paradijs, de tuin van Eeden 

Lutherse diensten 

In de Lebuïnus Kapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te Hengelo aanvang 10.30 uur. 
 

Zondag 3 oktober 

In verband met 
corona geen 
diensten 
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In de Heer zijn overleden 

Betty Tuiten - 9 juli - 93 jaar - Elisabeth - w.v. H. Nijhoff 

Marianne Visscher - 19 juli - 77 jaar - de Stoevelaar Goor - w.v. H. Wissink 

Corry Bastiaans - 14 aug. - 94 jaar - Arnhem - w.v. H. v.d. Ouweland 

Rudy ter Horst - 17 aug. - 79 jaar - Talingstraat 27 - e.v. M. Visschedijk 

 

Kind laten dopen? 

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

Woord van de paus 

Breng je kleine geschenken naar Jezus en hij doet er wonderen mee. 
Lees het beroemde verhaal over de vermenigvuldiging van de broden en de 
vissen waarmee Jezus ongeveer vijfduizend mensen te eten geeft die gekomen 
zijn om naar Hem te luisteren (vgl.Joh.6,1-15) 
Het is interessant om te zien hoe dit wonder tot stand komt: Jezus creëert die 
broden en vissen niet uit het niets, maar werkt met wat de leerlingen Hem 
aanreiken. Een van hen zegt: “Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden 
en twee vissen, maar wat betekent dat voor zo’n aantal?” (vers 9) Dat is 
weinig, het is niets, maar het is genoeg voor Jezus. 

Laten we proberen ons in die jongen te verplaatsen. De leerlingen vragen aan 
hem om alles wat hij te eten heeft, te delen. Het lijkt een stom voorstel, 
oneerlijk zelfs. Waarom zou je iemand, een jongen bovendien, afnemen wat hij 
van huis heeft meegenomen en waarop hij het volste recht heeft? Waarom zou 
je iemand iets afnemen wat toch niet genoeg is om iedereen te voeden? 
Menselijk gezien is het onlogisch, maar voor God niet. Juist dankzij dit kleine 
en daarom heldhaftige geschenk, kan Jezus iedereen te eten geven. 
Dat is voor ons een grote les. Het zegt ons dat de Heer veel kan doen met het 
weinige wat we Hem geven. 
Het zou mooi zijn als we ons elke dag zouden afvragen: “wat geef ik Jezus 

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 

Paus Franciscus  
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Kinderkoor Delden zingt voor de laatste keer 

Bij de voorbereiding van een viering met ouders van 
communicanten kwam het gesprek op de liedkeuze. De 
ouders vertelden enthousiast over hun ervaringen bij het 
kinderkoor. Het duurde niet lang of we zaten samen 
liedjes te zingen. We werden er enthousiast en blij van.  
Veel parochianen zijn in hun jeugd lid van een kinderkoor 
geweest. Op die manier werd je actief betrokken bij de 
kerk. Je hebt spelenderwijs liederen over bijbelverhalen 
en de speciale liederen van advent, Kerstmis, Palmpasen, 
Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren geleerd. Bij elke 
periode hoort een eigen melodie. Zo heb je zingend leren 
geloven en ademde je de sfeer van de liturgie en de 
perioden van het kerkelijk jaar. Het kinderkoor is een 
lange tijd vanzelfsprekend in onze kerk geweest.  
Vanaf eind jaren ’50 zong het kinderkoor Delden ongeveer 
eens in de maand tijdens de vieringen in de Heilige 
Blasiuskerk. Het koor heeft verschillende dirigenten 
gekend. De laatste 25 jaar was Maaike Dessens, die zelf 
eerder lid was van het kinderkoor, dirigent en werd Rutger 
Deterd Oude Weme de vaste organist. Eerder zong het 
kinderkoor in gezinsvieringen. Op een groot bord in de 
kerk was het thema van de viering geschilderd. Daarnaast 
zong het kinderkoor ook in het ziekenhuis, bij 
kerstconcerten en bij andere speciale gelegenheden. In de 
loop van de tijd werd dit steeds minder. Er is geen 
werkgroep gezinsvieringen meer. Het werd steeds 
moeilijker om zangers voor het koor te vinden. We 
hebben van alles geprobeerd. Eerste Communicanten 
hebben een aantal koorrepetities enthousiast en met veel 
plezier mee gezongen, maar zijn na de Eerste 
Communieviering geen lid van het koor geworden.  
Vandaar dat we aan het einde van het schooljaar met pijn 
in het hart het besluit hebben moeten nemen om te 
stoppen met het kinderkoor wegens te weinig koorleden. 
We worden uitgedaagd om te zoeken naar nieuwe wegen. 
Afgelopen zondag 27 juni namen we afscheid van het 
kinderkoor Delden en op maandag 5 juli was de laatste 
koorrepetitie. We hebben de dirigent Maaike Dessens en 
organist Rutger Deterd Oude Weme in het zonnetje gezet.  
Veel dank aan de dirigent Maaike Dessens en de organist 
Rutger Deterd Oude Weme, die zich jarenlang trouw en 
met veel enthousiasme en grote kwaliteit ingezet hebben 
voor het kinderkoor   
Dank aan de leden van het kinderkoor voor hun zangkunst 
en plezier! 
 

Hélène van den Bemt 
 

 

Op zaterdag 16 oktober vindt weer de Mensen in nood 
kledinginzameling plaats van 10.00 uur tot 12.00 uur op 
de parkeerplaats bij het station. 
Bij voorbaat dank 

 

Rudie Dijkmans 

vandaag?” Hij kan veel doen met een gebed, met een 
daad van naastenliefde, zelfs met ellende die aan Zijn 
genade wordt toevertrouwd. Breng je kleinigheden naar 
Jezus en Hij doet er wonderen mee. God houdt ervan om 
zo te handelen: Hij doet grote dingen met die kleine 
dingen, met die gratis dingen. 
Alle belangrijke hoofdpersonen van de Bijbel -van 
Abraham tot Maria tot de jongen uit het bovenstaande 
verhaal-, laten die logica van het kleine en het geschenk 
zien. De logica van het geschenk is heel anders dan onze 
logica. Wij proberen te verzamelen en dat wat we hebben 
te vermeerderen. Jezus vraagt echter om te schenken, om 
te verminderen. Wij houden ervan toe te voegen, wij 
vinden toevoegingen fijn. Jezus houdt van 
verminderingen, van het wegnemen van iets om het aan 
anderen te geven. Wij willen vermenigvuldigen voor 
onszelf. Jezus houdt ervan als we delen met anderen. 
Het is interessant dat in de evangelieverhalen over de 
broodvermenigvuldiging nooit het werkwoord 
‘vermenigvuldigen’ wordt gebruikt. De gebruikte 
werkwoorden wijzen eerder op het tegenovergestelde: 
breken, geven, uitdelen (vgl. vers 11; Mt.14,19; Mc 6,41; 
Lc 9,16) maar het werkwoord ‘vermenigvuldigen’ wordt 
niet gebruikt. 
Het ware wonder, zegt Jezus, is niet de vermenigvuldiging 
die tot trots en macht leidt, maar het delen dat de liefde 
doet groeien en God de kans geeft wonderen te 
verrichten. 
Laten we proberen meer te delen, laten we deze weg 
proberen die Jezus ons leert. 
Moge de Maagd Maria, die ‘ja’ antwoordde op het 
ongehoorde voorstel van God, ons helpen om ons hart te 
openen voor de uitnodigingen van de Heer en de noden 
van anderen. 
 

(bron Katholiek Nieuwsblad nr. 31) 

HEILIGE BLASIUS 

Een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen 
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 PROTESTANTSE GEMEENTE 

Predikant: 
Ds. Dick Juijn 

Kerkplein 1, 7491 BM Delden 

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

e-mail: dickjuijn@planet.nl 
 

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 

 

IN MEMORIAM: Gerrit van den Berg  
Toen hij gestorven was zei iemand: 
‘Statig tot op het laatst’! Een sterk 
mens, zowel geestelijk als lichamelijk. 
Geen klager. En pas in de laatste 
periode voelde je dat hij bezig was met 
de finish. Op woensdag 7 juli is Ger van 
den Berg gestorven in De Wieken. Nog 
maar kort verhuisd vanuit de 
Kievitstraat. Hij mocht 94 jaar 
geworden. 
Ger was naast een man van de theorie 
ook een praktisch mens. Een fervent 
schaker. Een sport waarbij veel 
nadenken vereist is. Op zijn werk 
bedacht hij de sommen en 
beantwoordde ze dan vaak ook nog 
zelf. Ger was een hooggewaardeerde 
engineer, o.a. bij de AKZO. Vooral een 
denker, geen prater. Of beter: een 
hoogstnoodzakelijk prater. Uit de jaren 
dat Ger in de kerkenraad zat, hij was 
scriba van de Nederlands Hervormde 
Kerk, is bekend dat als hij iets zei dat 
het ook echt hout sloeg, geen 
flauwekul, direct naar de kern. Een man ook van de oude stempel, en dat mag 
positief geduid worden. Ger hoorde tot de generatie die in stilte zijn gang is 
gegaan, voor wie nooit een standbeeld zal worden opgericht, maar wel de 
generatie die onze maatschappij heeft gemaakt tot wat die is. Met alle 
welvaart. Ger zal gemist worden, door Beps en de kinderen, ook om zijn 
typische uitspraken: ‘As ut n’t geet zoals ut mot, mot ’t mear zo as ut giet!’  
Op maandag 12 juli hebben we in de Oude Blasius rond Ger een dankdienst 
gehouden. We lazen Psalm 121. Een psalm die wijst op de gevaren op je 
levensweg. Ze tekenen het leven van een mens: mooie dingen maar ook 
moeilijkheden, barrières die er zijn. En ja, verdrietige dingen zijn er ook 
geweest in het leven van Ger. Zijn kinder- en jeugdjaren waren niet altijd even 
makkelijk, opgroeiend zonder vader. En de laatste maanden, ook pittig. Maar 
de Psalm zegt meer: hoe moeilijk de levensweg ook kan zijn, je bent, vanuit het 
geloof gezien, nooit alleen. Dat was het geloof van Ger. Ook verwoord boven 
de rouwbrief: Ga met God en Hij zal met je zijn! In dat vertrouwen is Ger in 
Borne gecremeerd. 
 

Ds. Dick Juijn 

 

IN MEMORIAM: Susanna Vreeling-Bloem 

Een mensenmens, graag in contact met anderen om een praatje te maken en 
daar nam ze ook echt de tijd voor. Slechts weinigen wisten dat ze in de laatste 
weken ziek was. Ze leefde alsof ze gemakkelijk de 100 kon halen. Dat was haar 
niet gegeven. Op dinsdag 13 juli overleed Sanny Vreeling-Bloem. Met haar man 
woonde zij aan de Gruttostraat en werd 87 jaar. 
Geboren in Losser, in een gezin met 5 broers en 2 zussen, werd daar ook de 
basis gelegd voor haar zorgzame karakter. Na haar huwelijk met Piet verhuisde 
ze al snel naar Delden en dat was een goede keuze, want ze zijn nooit meer 
weggegaan en hebben zich hier enorm thuis gevoeld. Eerst in de 
Hooijerinckstraat en later de Gruttostraat. En op beide plekken maakte Sanny 
een thuis! Als de kinderen ergens meezaten, ze was er. Als ze andere mensen 
ergens mee kon helpen, deed ze dat ook van harte. 

Gerrit van den Berg   
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En de ballast die 
ze ook weleens 
voelde om het 
een of ander, 
immers geen 
mensenleven gaat 
enkel over rozen, 
maar dat zwom ze 
van haarzelf af. En 
ook kon ze haar 
gevoelens, 
emoties en meer 
kwijt in het 
breien. Heel wat 
truien, vesten, 
jurken, sjaals en 
mutsen zijn van 
haar hand. Ze was heel vertrouwd met naald en draad, 
borduren, naaien, maakte de kleren zelf en zorgde ervoor 
dat haar naasten er volgens de laatste modetrend bij 
liepen. Zo was haar leven goed, en de geboorte van de 
kleinkinderen bracht haar telkens opnieuw weer in die 
zevende hemel. 
Op maandag 19 juli hebben we rond Sanny een 
herdenkingsdienst gehouden. We overdachten de vele 
mooie dingen uit haar leven, en ook haar kracht om de 
dood buiten de deur te houden. Een dag voor haar 
sterven was er nog een bijzonder moment: 63 jaar 
getrouwd met Piet. Sanny kende het leven en was klaar 
voor een nieuw begin. In dat vertrouwen hebben we haar 
naar het crematorium in Oldenzaal gebracht. 
 

Ds. Dick Juijn 

 

Rectificatie 

Het In Memoriam in het vorig nummer van mw. Nicolas, 
was van de hand van ds. Dick Juijn.  
 

Bij de diensten 

Langzaam maar zeker komt het normale kerkelijke leven 
weer op gang. We zien iedere zondag dat er meer mensen 
in de kerk komen en ook na afloop de weg naar De 
Voorhof weten te vinden voor de koffie. We volgen de 
richtlijnen hierin van de landelijke kerk, maar de 
kerkdiensten zijn vrij te bezoeken, zonder reservering en u 
bent ook uitgenodigd om uw partijtje mee te zingen. In de 
komende tijd kunt u op zondagmorgen het volgende 
verwachten: 
Zondag 12 september is het landelijk Ziekenzondag en 
daar doen we als kerk ook aan mee. Allereerst via een 
diaconale actie, maar ook in de liturgie. We lezen we uit 
Marcus 8, 34-35. Een korte tekst. De herfst doet haar 
intrede en het thema deze morgen is ‘kwetsbaarheid’. Er 
hoeft maar weinig te gebeuren en je bent een zielig lijf. 
Kwetsbaar. En wij doen alles om ons daarvoor te 
beveiligen. Aan het einde van de dienst zullen een aantal 
kinderen overstappen naar de jeugdkerk. 

Zondag 19 september bevestigen we onze nieuwe scriba 
(Maaike Sligt) en nemen we afscheid van de gaande scriba 
(Bart Methorst), ook nemen we afscheid van Diny 
Doornbos als ouderling en daarnaast is er ook 
herbevestiging. In de kerkenraad staan we regelmatig stil 
bij het thema: Vernieuwen! Als gemeente weten we dat 
vernieuwing ook verfrissing kan zijn. Maar we mogen ook 
beseffen dat we schatbewaarders zijn. Kortom een mooi 
thema voor de start van het seizoen. We lezen Romeinen 
12, 9-21. 
In het weekend van 25 en 26 september zijn er twee 
diensten. Op zaterdagavond om 19.00 uur een 
oecumenische Vredesdienst in de Nieuwe Blasius. Elders 
leest u er meer over. Het is een nieuw tijdstip, voor ons 
protestanten niet echt gangbaar, maar de thematiek is 
weer bijzonder actueel, dus Helene en ik hopen u die 
avond te ontmoeten. 
Op zondagmorgen is er een dienst in de Oude Blasius o.l.v. 
een gastpredikant. Op het leesrooster staat: Marcus 9, 38-

50. 
Zondag 3 oktober vieren we het Heilig Avondmaal. Rond 
het thema: In de spiegel zien wie je kunt worden. We 
lezen uit de brief van Jakobus 1, 19-27. De christelijke 
spiegel wil niet jouw spiegelbeeld produceren, maar een 
nieuwe mens. Probeer in jouw levensverhaal dat van Jezus 
te schrijven of te herschrijven. 
Op zondag 10 oktober zal ds. Frans Wiersma, onze oud-

predikant van 1984-2010, opnieuw in de Oude Blasius 
voorgaan. De Bijbellezing deze zondag is: Marcus 10,17-

31. 
 

Berichten van overlijden 

Het afgelopen anderhalf jaar is er een sterke toename 
geweest van families die vroegen om kerkelijke- of 
pastorale betrokkenheid bij een afscheidsviering. En dan 
bedoel ik vooral van niet-kerkleden die toch graag een 
paar woorden bij het graf of in het crematorium 
gesproken willen hebben. Als kerk staan we daarvoor 
open. Immers de doden begraven is het zevende werk van 
barmhartigheid. Hun namen worden ook genoemd op 
zondag in de kerk. 
Tegelijk gebeurt het ook dat er gemeenteleden overlijden 
en dat je daar in de kerk niets over hoort en in 
Kerkennieuws niets over leest. Dat roept soms verbazing 
en in een enkel geval zelfs teleurstelling op. Begrijpelijk. 
Maar we willen benadrukken dat als er geen rouwkaart is 
gestuurd naar de kerk of er is geen dankdienst geweest, 
kortom, noch de predikant, noch het kerkelijk bureau is op 
de hoogte gebracht door de familie of de 
uitvaartondernemer- dan zal er geen afkondiging in de 
kerkdienst op zondag plaats vinden en ook geen in 
memoriam in Kerkennieuws verschijnen. Deze richtlijn zal 
met de nodige soepelheid toegepast worden. Is 
bijvoorbeeld iemand overleden, die jarenlang actief 
geweest is in de gemeente en door omstandigheden de 
laatste maanden of jaren van zijn leven in een 
verzorgingstehuis elders gewoond heeft, dan zal het 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Susanna Vreeling-Bloem  



8 | KerkenNieuwsDelden 2021-7 

 

Preeknabespreking 

In het komend seizoen wil ik starten met 1 x per maand de 
gelegenheid te geven om met elkaar na te praten over de 
zondagse preek. En dan niet op zondag, maar op maandag
- of dinsdagmiddag. Een uurtje in de Voorhof. De eerste 
keer zal zijn op maandagavond 25 oktober, dus ik kom 
daar in het volgende nummer van Kerkennieuws op terug. 
 

‘Wat wil ik met die oude bagage?’ 
Pratend met sommige mensen, merk ik het volgende. 
Sommigen hebben een christelijke opvoeding gehad, maar 
door allerlei omstandigheden zijn zij van kerk en geloof 
verwijderd geraakt. Het geloof verdween achter de 
horizon, doordat het je allemaal niet meer zoveel zei, door 
allerlei vraagtekens die je bij het geloof bent gaan zetten, 
of gewoon zomaar, zonder aanwijsbare oorzaak. 
Maar het kan gebeuren dat de interesse voor die bagage 
uit het verleden weer opflakkert. Vragen zoals: hoe staat 
het nu met de kerk en het geloof? Is daar iets veranderd? 
Is het geloof opener geworden? Zijn er nieuwe inzichten in 
kerk en theologie gegroeid? Mogelijk herkent u zich in 
deze vragen. Inmiddels hebben een paar mensen 
belangstelling getoond. Mochten er meer zijn die hierover 
willen praten, dan is dat mogelijk. Laat het even weten. 
 

Met vriendelijke groet, 
Ds. Dick Juijn 

 

Uit de Kerkenraad 

 

Toekomstig gebruik van de Oude Blasius 

Als kerkelijke gemeente beschikken wij over een 
monumentaal kerkgebouw met daarin een historisch en 
monumentaal orgel.  
Kerk en orgel mogen getoond worden als een visitekaartje 
van onze gemeente. De kerkelijke gemeente is en blijft het 
hart van deze cultuurgoederen.  
Naast het gebruik voor kerkelijke activiteiten worden 
gebouw en orgel met grote regelmaat voor concerten 
gebruikt. Tijdens de open stellingen in de zomermaanden 
maken ca. 3.000 bezoekers gebruik van de mogelijkheid 
dit monument van binnen te bezichtigen.  
 

De kerkenraad heeft besloten om een werkgroep in te 
stellen die als taak heeft om het gebruik van de Oude 
Blasius te intensiveren, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan bestaande activiteiten.  
Hierbij denken wij aan exposities en lezingen of andere 
vormen van kunstuitingen.  
 

Dat intensievere gebruik is nodig omdat het aantal leden 
de afgelopen jaren sterk verminderd is en dat dit 
nadrukkelijk gevolgen heeft voor de inkomsten van de 
kerk. De vergrijzing laat zich voelen. 
 

Het intensievere gebruik kan ook betekenen dat er 
aanpassingen in de kerk nodig zijn. Welke dat valt op dit 

overlijden wel afgekondigd worden, mits tijdig bekend. 
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat nabestaanden 
altijd toestemming geven voor afkondiging in de kerk. 
Vandaar ook dat niet altijd een overlijden in de kerk kan 
worden gemeld. 
 

Voorbede 

In het verlengde daarvan, wanneer er op zondag een 
Voorbede wordt gevraagd voor iemand en dat gebeurt 
niet anoniem, dan is het ook van belang dat de persoon 
wiens naam wordt genoemd hiervan in kennis is gesteld. 
In Delden zijn de lijnen tussen mensen kort, maar in het 
kader van privacy is het niet altijd gewenst om alles bij 
naam en toenaam te noemen. En nogmaals voor de goede 
orde: het Voorbede boek is vervangen door de 
wensboom. Schrijf het gebed op een plankje onder de 
boom en overhandig deze aan ouderling of predikant. Dit 
blijkt overigens heel goed te werken. 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wensboom  
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 PROTESTANTSE GEMEENTE 

hebt van mensen, die bij deze vacatures passen, dan 
horen wij dat graag. 
 

Namens de kerkenraad  
Arie Mulder, voorzitter 

telefoon 074 - 376 32 14 

 

Diaconiecollecte zondag 12 september 2021 

Twee geadopteerde zusjes uit Nepal vonden elkaar in 
Nederland terug. De zussen richtten de Stichting Sarangi 
op. De naam komt van een Nepalese viool, die bespeeld 
wordt door mensen die tot de laagste kaste behoren. “In 
deze kaste is veel armoede”, vertellen de dames Tuinstra 
en Lensen. “Als stichting zetten wij ons in voor 
vrouwenemancipatie en het milieu. Wij doen dit door 
middel van het verkopen van shoppingbags.” 

Zo’n shoppingbag kost zeven euro en na de dienst zullen 
deze te koop worden aangeboden. 
Zelfredzaamheid vergroten 

De stichting wil de zelfredzaamheid van met name de 
Nepalese vrouwen vergroten. 
De shoppingbags worden geproduceerd in Nepal door de 
vrouwen uit de laagste kaste: alleenstaande moeders en 
hun kinderen en overlevenden van mensenhandel en 
prostitutie. “Dit product draagt bij aan de economische 
zelfstandigheid van de kansarme vrouwen en hun gezin. 
Door de productie van de lichtgewicht shoppingbags 
krijgen deze vrouwen weer een kans om voor zich zelf te 
zorgen en/of voor haar gezin. Doordat ze hun eigen 
inkomen krijgen, kunnen ze dit geld gaan investeren aan 
goed onderwijs voor hun kinderen.” 

Het design op de tassen is ontworpen door 
Maithilivrouwen uit Janakpur. Deze vorm van kunst wordt 
sinds de zevende eeuw alleen door vrouwen beoefend. 
De stof van deze tasjes worden gemaakt van gerecyclede 
plastic flessen. 
 

Dit is niet alles wat de zussen doen. Ze hebben nl. ook nog 
een bomenproject in Nepal. Hierover vertellen ze graag in 
de dienst van 12 september a.s. meer. 
 

Stichting Sarangi  met lichtgewicht shoppingbags  

moment nog niet aan te geven.  
Voordat de werkgroep met adviezen komt wil de 
werkgroep de gemeenteleden een aantal vragen 
voorleggen over het gebruik van de kerk en wensen die er 
onder de gemeenteleden zijn. Dat zal waarschijnlijk in 
oktober/november gebeuren. 
Ook de vaste gebruikers, zoals Delden Klassiek en de 
Cultuurvrienden van de oude Blasius zal dat worden 
gevraagd.  
 

Een zorgvuldig proces staat voorop en belangrijke 
beslissingen worden steeds in overleg genomen. Via 
Kerkennieuws wordt u daarover geïnformeerd. 
 

De kerk heeft de afgelopen periode enkele legaten 
ontvangen. De kosten van aanpassingen kunnen daaruit 
betaald worden. 
 

De werkgroep bestaat uit de heren  Langerak, De Groot, 
Jekel en Zijlstra. Contactpersoon is Jan Bouke Zijlstra, 
janboukezijlstra@gmail.com  
 

Keuken en toiletten  
Al eerder is in de kerkenraad gesproken over het 
realiseren van toiletten in de kerk.  
Inmiddels heeft de rijksdienst voor Cultureel erfgoed een 
positief advies uitgebracht over een kleine verbouwing.  
Waar nu het keukenblok en de verwarmingsketels zitten 
worden toiletten gemaakt en de ruimte wordt vergroot 
zodat er ook een goede keuken gemaakt kan worden. De 
verwarmingsketels komen dan in een aparte ruimte.  
Het wachten is nu op de defectieve goedkeuring door de 
gemeente Hof van Twente.  
De kosten van deze aanpassingen kunnen betaald worden 
uit legaten die de kerk heeft ontvangen. 
 

Vacature bank Protestantse Gemeente Delden 

Het is bekend dat veel vrijwilligers actief zijn in onze kerk. 
Dat is erg bemoedigend voor een goed functionerend 
gemeenteleven. Toch zoeken we als kerkenraad nog een 
aantal mensen voor de volgende taken: 
1. wijkouderling voor de tehuizen 

2. wijkouderling c.q. wijkcontactpersoon voor de wijk 
Rupertserf, de wijk tussen Reigerstraat en 
Hooijerinckstraat, en de wijk buiten Stad en Ambt 
Delden  

3. diaken  
4. kerkrentmeester  
5. iemand die wil helpen met het organiseren van Aktie 

Kerkbalans  
6. medewerker Kerkelijk Bureau  
7. redacteur Kerkennieuws, 50% van het jaar  
8. suppoosten tijdens de twee uur durende openstelling 

van de kerk in de zomermaanden  
9. versterking tuinonderhoudsploeg 

 

Denkt u dat er iets tussen zit wat bij u past of als u namen 
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Vervolg van de voorpagina 

House of One 

Het ontwerp van dat bijzondere gebouw in Berlijn is van 
het Duitse architectenbureau Kuehn Malvezzi. Wat mij 
vooral raakt in het ontwerp is de prachtige lichtinval. In 
dat licht moet je wel anders naar elkaar en naar jezelf 
gaan kijken. 
Iedere godsdienst heeft z’n eigen gebedsruimte met z’n 
eigen sfeer, verbonden door een ‘overdekt plein’ waar al 
die verschillende mensen samen kunnen komen. 

Tussenruimte  
Misschien is het wel zo, dat wij in een tijd leven, dat de 
behoefte aan pleinen alleen maar toeneemt. Behoefte aan 
plekken waar jij en ik elkaar kunnen ontmoeten. “De plek 
in het midden, het niemandsland, waar we de grens 
overgaan. Waar jij gelijk hebt en ik ook gelijk heb. En waar 
we beiden ongelijk hebben” zegt Mho Tutu. Hopelijk is de 
Raad van Kerken in Delden zo’n plek. Vanuit het 
Apostolisch Genootschap wordt veel energie gestoken in 
het creëren van zulke ontmoetingsplekken. Hier in de 
buurt bijvoorbeeld ‘het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) 
Lochem’  
http://www.bic-lochem.nl  
en landelijk het platform voor bezinning en levenskunst 
‘IederAl’  
https://www.iederal.nl . 

Een leven in liefde 

‘Pleinen’ al dan niet gebouwd bieden een mogelijkheid om 
elkaar en onszelf op een dieper niveau te ontmoeten. Of 
dat ook gebeurt hangt in hoge mate van onszelf af. Van 
onze houding en onze keuzes in het leven. In de 
muziekbundel van het Apostolisch Genootschap staat die 
intentie om verbonden te leven wat mij betreft prachtig, 
poëtisch verwoord: 
 

Een leven in liefde 

met armen zo wijd, 
een ontdekkende geest 

in de vaart van de tijd. 
 

de zegening van 

een verwonderde lach; 
de kunst om te danken 

voor iedere dag; 
 

zoekend en biddend, 
oprecht en in eenvoud, 
koest’rend de vlam 

die ons grensloos bijeenhoudt; 
 

dit licht te ontdekken 

in ieder; altijd – 

een leven in liefde, 
met armen zo wijd 

als de hemel. 
 

Hans Leeflang 

De prachtige lichtinval 

House of One 

APOSTOLISCH GENOOTSCHAP 
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luisteren? Proberen meer samen te werken en ons voor 
elkaar echt te interesseren. Als dat zou lukken, ligt er een 
toekomst voor ons. Dan komt er HOOP. Dan keert ook het 
vertrouwen weer terug. 
De Raad van Kerken heeft een mooie vredesdienst 
samengesteld en we komen hiervoor bij elkaar op  
ZATERDAGAVOND 25 september om 19.00 uur in de 
Nieuwe Blasiuskerk. 
In de dienst zullen pastor Hélène van der Bemt en 
dominee Dick Juijn voorgaan, samen met leden van de 
Raad van Kerken. 
We mogen weer zingen, we mogen weer samen komen op 
gepaste afstand. We mogen weer.  We hebben nog geen 
nieuw Jaarthema omdat we nog voorzichtig zijn met 
samenkomen. Maar we hebben wel een HOUVAST. Komt 
allen op deze zaterdagavond 25 september om 19.00 uur 
naar de Nieuwe Blasius. 
 

Ria Mudde - voorzitter Raad van Kerken 

Oecumenische Vredesdienst 

VREDE? 

WANNEER? 

VOOR WIE? 

In religie - in politiek - tussen landen - tussen leiders - 
tussen mensen onderling?  
Dit jaar is de landelijke Vredesweek van 18 tot en met 26 
september 2021. In die week willen we extra aandacht 
schenken aan de VREDE. Wat is en wat betekent Vrede?  
Het thema van deze dienst is: INCLUSIEF SAMENLEVEN.  
Wat kunnen we hieraan doen en wat willen we hieraan 
doen? Elk jaar opnieuw bidden we in deze week voor 
meer VREDE en meer rechtvaardigheid en samenwerking. 
Toch lukt het ons niet dit voor elkaar te krijgen. Waarom 
toch niet ? Er is pas Vrede als er recht gedaan wordt aan 
iedereen. 
De Coronacrisis bracht ons eerst dichter bij elkaar en later, 
toen het langer ging duren, verder van elkaar. Maar… zou 
het niet mogelijk zijn als we opnieuw gaan proberen weer 
dichter bij elkaar te komen? Meer naar elkaar te 

Raad van Kerken - Delden 

RAAD VAN KERKEN-DELDEN 

Financiën Kerkennieuws 

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

Het bestaat dit jaar al 52 jaar als een gezamenlijke uitgave van de kerken in Delden, een feit waar wij allen best trots 
op mogen zijn. Dat kan dankzij de vele medewerkers, die het Kerkennieuws bij u in de bus doen. Alleen met uw 
steun kan dit unieke blad blijven bestaan. Om u een inzicht te geven in de kosten van Kerkennieuws 

een paar gegevens: 
• Kerkennieuws verschijnt 10 keer per jaar met een oplage van 3800 exemplaren per keer. 
• In Delden wordt het huis aan huis bezorgd. 
• De jaarlijkse kosten zijn ongeveer 12.000 euro, waarvan 10.000 euro als drukkosten, 1.500 euro aan 

portokosten voor de verzending van 350 exemplaren per keer buiten Delden en 500 euro aan diversen. De 
kerken dragen jaarlijks ongeveer 7.500 euro bij en de rest, 4.500 euro, komt binnen via vrijwillige giften van 
u! 

 

U kunt uw financiële bijdrage storten op rekening NL16 RABO 0313 3642 81 Rabobank Delden o.v.v. 
Gemeenschappelijk Kerkblad Delden. Dit kunt u doen met behulp van bijgaande acceptgiro kaart, maar u mag het 
natuurlijk ook per internet doen. 
Met uw steun kan het blad blijven bestaan! 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
 

Namens alle medewerkers van Kerkennieuws, 
E. Wiessenberg 
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Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers: 
30-09-2021 16-10-2021 interval 5 weken 

04-11-2021 20-11-2021 interval 4 weken 

02-12-2021 18-12-2021 interval 5 weken 

 

Wilt u uiterlijk op de betreffende donderdag vóór 10.00 uur uw kopij 
mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com 

 

Mocht u niet beschikken over een e-mailadres, dan kunt u de kopij handgeschreven 
inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook 
vóór de bovenvermelde data. 
Kopij voor KerkenNieuws, enkele aandachtspunten. 
• Foto’s: Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto’s, plaatjes 

en tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een word 
bestand.  

• Gescande tekst: Is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.  
• Bevestiging: U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma 

Daniël in de leeuwenkuil 
Daniël 6:2-29 

Daniël is de beschermeling van koning Darius. Sommigen zijn daar niet blij mee 
en bedenken een list. Hierdoor moet de koning Daniël, die ondanks een verbod 
bleef bidden tot God, ter dood veroordelen. Hij geeft het bevel Daniël in de 
leeuwenkuil te gooien. Daniel wordt door God beschermd en de leeuwen doen 
hem niets. Nadat de koning ziet dat Daniël nog leeft wordt ook hij trouw aan 
God. 
Het verhaal vertelt dat God redt en bevrijdt. Heb jij dat al een keer ervaren, dat 
God jou of iemand ander heeft gered? Of kun je je hier wat bij voorstellen?  
Ook blijft Daniël trouw aan God. Hij houdt vast aan zijn overtuiging, ook al zijn 
er onrechtmatige wetten die hem willen laten wankelen. Ben je ook weleens 
vasthoudend? Waaraan? Of trouw aan jezelf, iemand anders, jouw mening? Of 
kun je ook net als de koning je mening bijstellen als je merkt dat je het 
misschien mis had? Standvastig zijn of van mening/inzicht veranderen is niet 
altijd gemakkelijk. 

 

Beeld: Jasper van der Meer 

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 


