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Hard lopen. 
Op zondag 17 oktober wordt in 
Amsterdam de TCS Marathon gelopen. 
Bij marathons wil elke hardloper de 
eerste zijn die de eindstreep bereikt. Het 
is een wedstrijd om de hoofdprijs en de 
eer. Dit jaar wordt ook samen gewerkt 
met het KWF. Er zijn hardlopers die mee 
doen om hun sponsorgeld te schenken 
aan Ren tegen kanker, de actie voor 
baanbrekend kankeronderzoek in het 
Amsterdamse UMC. Dat is een heel 
andere reden om je voor in het zweet te 
werken. Want dat hoort erbij, ook bij 
een gewóón tempo, zoals op een lange 
afstandswandeling: zweten, 
vermoeidheid, kramp en dorst. En wat 
doe je dan: stoppen of toch doorgaan 
om het doel te bereiken? De eindstreep 
halen. Voor de eigen overwinning een 
glorieus moment. Voor het goede doel 
een geluksgevoel. Het is zeker, dat 
publiek en aanmoedigingen voor de 
hardlopers stimulerend werken. Het 
gewone leven is soms ook te vergelijken 
met een hardloop wedstrijd. Het leven 
kan een gevecht zijn, om ziekte te 
overwinnen of om verder te gaan na een 
verlies. En support en steun van mensen 
om je heen, helpt terdege. In de Bijbel 
kom je dit gevecht ook tegen. Paulus 
schrijft in zijn brief aan Timotheüs: Maar 
ik heb de goede strijd gestreden, de 
wedloop volbracht en het geloof 
behouden. Paulus schrijft dit aan het 
einde van zijn leven, hij zal er niet lang 
meer zijn. Dit is een persoonlijk 
getuigenis. Maar wat steeds het grote 
thema is geweest van de twee brieven 
aan zijn leerling en makker, is de liefde. 
De liefde, de belangrijkste drijfveer in 
het leven. Uit liefde is het waard je voor 
een ander in het zweet te rennen. Uit 
liefde kun je volhouden en samen 
overwinnen.  
 

Martha Mulder 
TCS Marathon in Amsterdam 
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Zondag 17 oktober 

10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Anje Gnodde 

Kindernevendienst:  
Charlotte Oude Luttighuis 

Eerste collecte: Kameroen-Landbouw 

Tweede collecte: Kerk 

Zondag 24 oktober 

10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Aukje Bussink 

Kindernevendienst: Han Sligt 

Eerste collecte: Diaconie 

Tweede Collecte: Kerk 

 

Zondag 31 oktober 

10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Joke Lammertink 

Kindernevendienst: Rinske Gerritjans 

Eerste collecte: Diaconie 

Tweede collecte: Kerk 

 

Woensdag 3 november 

19.00 uur: ds. D. Juijn 

Dankdag voor Gewas en Arbeid  
Eerste collecte: Voedselbank 

Tweede collecte: Kerk 

 

Zondag 7 november 

10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Marieke Zijlstra 

Kindernevendienst: Mariska Boer 

Eerste collecte: Guatemala 

Tweede collecte: Kerk 

 

Zondag 14 november 

10.00 uur: ds. P. ten Kley 

Oppas: Leonie v.d. Sluis en  
Anouk Brouwer 

Kindernevendienst: Jikkie Veenstra 

Eerste collecte: Projectzondag 

Tweede Collecte: Kerk 
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Zaterdag 16 oktober. 
Negenentwintigste zondag door het 
jaar 

19.00 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 20 oktober 

18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zondag 24 oktober  
Dertigste zondag door het jaar 

9.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 27 oktober 

18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

 

 

 

Zaterdag 30 oktober. 
Eenendertigste zondag door het jaar 

19.00 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Maandag 1 november 

Allerheiligen 

19.00 uur Eucharistieviering 

Pater R. v.d. Vegt 
 

Dinsdag 2 november 

Allerzielen 

19.00 uur Eucharistieviering 

Pater R. v.d. Vegt 
 

Woensdag 3 november 

18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

 

 

 

Zondag 7 november 

Tweeëndertigste zondag door het jaar 

H. Willibrord 

9.30 uur Eucharistieviering 

Pater W. Boerkamp 

 

Woensdag 10 november 

18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zondag 14 november  
Drieëndertigste zondag door het jaar 

Eerste Heilige Communie 

9.00 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

Pastor H. v.d. Bemt 
 

Woensdag 17 november 

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). HE
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Flarden van gesprekken gaan aan mij voorbij. Gesprekken met allerhande mensen om me heen die gaan over hun 
kinderen. Ik voel hun warme liefde, de trots en dankbaarheid. Maar ook is er soms gevoelens te bespeuren van verdriet 
of teleurstelling Onderstaande wijze woorden kunnen misschien een beetje helpen ..? Je kinderen zijn je kinderen niet. 
Ze zijn de zonen en dochters van het leven zelf, geboren uit haar eigen verlangen. Je bent niet de maker, je bent de 
drager. Ze zijn bij jou, maar niet van jou. Je mag hen je liefde geven, maar je gedachten niet. Want gedachten zijn van 
henzelf. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen, want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je 
niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Neem hen als voorbeeld, en kneed hen niet naar jouw vorm. Want het leven 
gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren. Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden 
weggeschoten. De boogschutter spant de boog tot het uiterste, en zijn pijlen snellen naar het doel op het pad van de 
oneindigheid. Verheug je als de boogschutter je spant. Want zoals hij de pijl die hij doet vliegen liefheeft, houdt hij van 
de boog die hij vasthoudt. Het is een stukje uit: ‘De Profeet’ van Kahlil Gibran. Deze schrijver/filosoof werd in Libanon 
geboren. Zijn werken zijn bekend en geliefd.  
 

Marianne van der Linde 

Geestelijk Verzorger 

SPELREGELS 
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Zondag 10 oktober om 9:30 uur eredienst in Delden 

door N. Mater en R. Beuzel 
 

Email: 
delden@apgen.nl 
 

Website: 
www.apgen.nl/delden 

Lutherse diensten 

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

Zondag 7 november   Ds. Frans Wiersma  

We zijn blij en dankbaar dat de reguliere diensten/vieringen op de vrijdag en 
zondag weer voorzichtig zijn opgestart. 
Vanwege de Corona-regels kunnen deze diensten, voor als nog, alleen bezocht 
worden door cliënten die binnen de Wieken of het Elisabeth wonen. 
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In de Heer zijn overleden 

Odile Smit - 17 febr. - 70 jaar - Stadshagen 245 - e.v. H. Smets 

Tonnie van den Bos - 12 sept. - 83 jaar - Elisabeth - e.v. H. Vijn 

 

Het H. Doopsel hebben ontvangen 

Nijs z.v. Lieke Scholten en Tom ten Breteler (Geloofsgemeenschap Hengevelde) 
Lieke d.v. Iris en Ruben Ottenschot ((Geloofsgemeenschap Bentelo) 
 

Kind laten dopen? 

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

 

Woord van de paus 

Er is maar één Evangelie, dat van Jezus Christus 

Tijdens de algemene audiëntie van 4 augustus 2021 legde paus Franciscus uit 
dat er maar één authentiek Evangelie is: Jezus’ dood en verrijzenis als bron van 
onze verlossing. 
 

De apostel Paulus beschouwt heel zijn bestaan als een roeping om te 
evangeliseren, om Christus' boodschap te doen kennen. "Wee mij, als ik het 
Evangelie niet verkondig", zegt hij (1 Kor. 9,16). En als hij aan de christenen van 
Rome schrijft, presenteert hij zich zo: "Paulus, dienstknecht van Christus Jezus 
door Gods roeping apostel, bestemd voor de dienst van het Evangelie" (Rom. 
1,1). Dan begrijp je dus waarom de apostel zo verdrietig, teleurgesteld en zelfs 
verbitterd was over het gedrag van de Galaten, die in zijn ogen het verkeerde 
pad op waren gegaan. 
De spil waar alles om draait is het Evangelie. Paulus heeft het dan niet over de 
vier evangeliën waar wij meteen aan denken. Als hij zijn brief aan de Galaten 
schrijft, zijn die vier evangeliën namelijk nog niet geschreven. Het Evangelie is 
voor hem datgene wat hij verkondigt, ofwel het kerygma: Jezus' dood en 
verrijzenis als bron van onze verlossing. Een Evangelie dat tot uitdrukking komt 
in vier werkwoorden: "Christus is gestorven voor onze zonden, volgens de 
Schriften, en Hij is begraven en opgestaan op de derde dag, volgens de 
Schriften, en Hij is verschenen aan Kefas" (vlg. 1 Kor. 15,3-5). Dit Evangelie is 
de vervulling van de beloften en de verlossing die alle mensen aangeboden 
worden. Wie het aanneemt, wordt met God verzoend, als een waar kind 
ontvangen en ontvangt het eeuwig leven. 
Dit grote geschenk is aan de Galaten gegeven en de apostel begrijpt niet hoe 
zij kunnen denken dat ze een ander 'evangelie' kunnen aannemen. Paulus wijst 
hij erop dat de verkondiging door de nieuwe missionarissen het Evangelie niet 
kan zijn. Het is zelfs een verkondiging die het ware Evangelie omverwerpt 
omdat ze de weg blokkeert naar de vrijheid die verkregen wordt als je tot 
geloof komt. 
De Galaten zijn nog maar 'beginners' en dus is hun verwarring te begrijpen. In 
hun enthousiasme om het geloof in Christus te omarmen, luisteren ze naar 
deze nieuwe en geloven ze dat hun boodschap een aanvulling is op die van 
Paulus, maar dat is niet zo. Er is maar één Evangelie en dat is het Evangelie dat 
door Paulus verkondigd is. Let op! Paulus zegt niet dat het ware Evangelie dat 
van hem is, omdat hij degene is die het verkondigd heeft. Dat zou arrogant en 
ijdel zijn. Hij bevestigt juist dat 'zijn' Evangelie het enige authentieke is, omdat 
dat het Evangelie van Jezus Christus is. Hij schrijft: "Ik verzeker u, broeders; het 
Evangelie dat door mij is verkondigd is geen product van mensen. Want ook ik 
heb het niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door een openbaring 
van Jezus Christus" (Gal. 1,11-12). 
Tot twee keer toe gebruikt Paulus het woord 'vervloekt', dat wijst op de nood 
zaak om alles te verwijderen dat een bedreiging vormt voor de fundamenten 
van de gemeenschap, en dit nieuwe 'evangelie' vormt een bedreiging. Op dit 
punt laat de apostel geen ruimte voor onderhandeling. Over de waarheid van 

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 



2021-8 KerkenNieuwsDelden | 5 

 

gelovigen die niet op de hand de communie willen 
ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, 
namelijk het gebruik van een eigen corporale.  
De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte 
komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er 
dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het 
protocol er tot nu toe in de liturgie geen 
besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden 
dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom 
zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar 
hun naasten blijven betrachten . 
 

Een verhaal met een verrassende pointe  
Ik dacht dat ik ze kende,  
tot ik op een dag het wonder zag!  
Ze stonden met hun voeten in dezelfde grond,  
met hun hoofd in dezelfde lucht,  
in dezelfde zon en in dezelfde regen.  
En de appelboom maakte appels,  
en de perenboom, tien meter verder, peren!  
Heel normaal, zeiden de mensen.  
Maar ik kon mijn ogen niet geloven.  
Met hetzelfde wat ze haalden uit dezelfde grond,  
uit dezelfde lucht, dezelfde regen  
en dezelfde zon, maakte de ene boom peren  
en de andere iets verder appels.  
En die zijn zo verschillend van vorm,  
van kleur, van geur, van smaak.  
Zo'n wonder had ik nog nooit gezien!  

 

schrijver onbekend  

het Evangelie kun je niet onderhandelen: het geloof in 
Jezus is geen koopwaar om te verhandelen; het is redding, 
ontmoeting en verlossing. Het Evangelie is Christus' 
geschenk aan ons; Hij is het zelf die het openbaart. Dat is 
wat ons leven geeft. 
 

(Vertaling Susanne Kurstjens) 
 

Coronamaatregelen 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de 
anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te 
laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering 
voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en 
registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat 
in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt 
uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, 
zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door 
de kerk.  
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en 
thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona 
blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen 
hoeven geen corona toegangsbewijs te laten zien omdat 
dit niet past bij het karakter van de Kerk.  
Vaccineren: Bij kerkgang wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, 
zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, 
vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich 
te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of 
afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende 
oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van 
liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor 
alle volkeren’.  
Zingen: Volkszang is met 
ingang van 25 september 
weer toegestaan. Ook koren 
mogen weer in volledige 
samenstelling zingen, op 
voorwaarde dat zij de regels 
van het RIVM voor koren en 
zangensembles volgen. Dit 
betreft regels over opstelling 
(op dit moment nog 1,5 
meter afstand en in 
zigzagformatie), ventilatie, 
spuien enzovoort.  
Communie: De communie 
kan behalve met het 
eucharistisch pincet ook weer 
met de (vooraf gereinigde) 
hand worden uitgereikt. Bij 
de uitreiking van de 
communie blijft het 
hoestscherm gehandhaafd; 
ook een gelaatsscherm kan 
gebruikt worden. De 
tongcommunie wordt nog 
niet toegestaan. Voor 

HEILIGE BLASIUS 

De appelboom  
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Verliezen Verwerken  
Hopelijk ervaart U de a.s. viering van Allerzielen, op 
dinsdag 2 november, als een steun vanuit de 
gemeenschap. Dat wil ook de werkgroep verliezen 
verwerken betekenen namelijk het bieden van steun aan 
hen die rouwen, verdriet hebben door een verlies, zich 
alleen voelen. 
Ook het kruisje wat tijdens de viering mee genomen kan 
worden, kan een teken van herinnering zijn. Er wordt zo 
gauw vergeten; men vindt zo gauw dat het nu maar eens 
afgelopen moet zijn met het verdriet en dat wij moeten 
overgaan tot de orde van de dag. “Het leven gaat verder “ 
is dan de slogan. Dat is misschien ook wel zo, maar hoe 
gaat het leven verder? Familie, buren, vrienden, kennissen 
kunnen zoveel bijdragen aan dat verder leven van een 
rouwende, een verdrietig mens. 
Streep de overledene niet weg uit Uw geheugen, ook niet 
uit Uw gesprekken en streep de naam niet door op Uw 
verjaardagskalender. Zet achter de naam een kruisje, een 
kruisje ter herinnering en waaruit blijkt dat zij of hij er nog 
steeds bij hoort. 
De werkgroep verliezen verwerken wenst U allen een 
goede viering toe. 
Na de viering wordt U op het kerkhof een brandende 
kaars aangeboden, die U dan op het graf van Uw dierbare 
kunt zetten of voor het grote kruis aan het einde van het 
kerkhof indien de overledene is gecremeerd. In verband 
met de noodzakelijke vervanging van de huidige lichtjes 
vragen wij U om een extra gift. Deze gift kunt U 
deponeren in een van de collectebussen bij de ingang van 
het kerkhof. Als u op 2 november niet in de gelegenheid 
bent aanwezig te zijn en hiervoor wilt bijdragen, kunt u 
gebruik maken van het bankrekeningnummer NL24 RABO 
0313 3020 57 ten name van de geloofsgemeenschap H. 
Blasius Delden. 
 

Hiervoor onze oprechte dank. 
Vriendelijke groet. 
 

De Werkgroep “Verliezen Verwerken “. 
Yns Vreeling 

Kaarsen op het kerkhof 

Bedevaart naar Kevelaer 

Op maandag 1 november is dit jaar weer een bedevaart 
naar Kevelaer. Zij die daaraan willen deelnemen kunnen 
contact opnemen met mevr. A. Averdijk, Lijsterstraat 5 
Delden. Telefoon 074 - 376 34 73. 
De reiskosten zijn 20 euro te voldoen bij opgave. 
 

Groet Annie Averdijk. 
 

Stenen 

We gedenken en herdenken  
gebeurtenissen, mensen en plaatsen,  
in ons persoonlijk leven  
en in onze samenleving.  
Ze laten onuitwisbare sporen na  
in ons hart en in ons leven.  
We willen de herinnering  
in stand houden en bestendigen.  
Gedenkplaten en monumenten  
in duurzame materialen  
stellen hen aanwezig.  
Opschriften, symbolen,  
houdingen en gebaren  
vertolken de gevoelens  
en de boodschap  
die we willen doorgeven.  
Het verleden  
leeft zo verder in het heden.  
Stapsteen en sleutel voor de toekomst.  
Een schakel tussen generaties.  
Gedenkstenen zijn krachtige getuigen.  
Ze verwijzen ons naar mensen  
die we lief hadden,  
die we eren om hun verdiensten,  
die we huldigen om  
hun trouw aan een ideaal …  
Met Allerzielen,  
gedenken we onze lieve familieleden  
en vrienden die ons voorgingen  
naar een nieuw leven na de dood.  
Als stenen konden spreken …  

 

Missio Wereldmissiemaand 2021 

‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en 
gehoord hebben.’  
De kerk in Guinee  
Op 24 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit het 
boek Handelingen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne 
voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om 
datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te 
brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de 
wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het 
voetlicht. 
Jonge kerk 

De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De 
meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van 
het land. De eerste bisschop investeerde vanaf het begin 

HEILIGE BLASIUS 
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veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote 
betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee 
verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar 
dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend 
gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van 
Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk 
veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op 
onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en is actief in de 
gezondheidszorg.  
Vrouwen en kinderen  
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie 
van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie 
Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en 

Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen 
de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. 
De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs 
volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van 
vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, 
het pastorale werk van de zusters steunen.  
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. Help 
mee!  
Geef aan Missio in de collecte op  
Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op 
rekeningnummer NL46 RABO 0313 3638 38  
Aktie Wereldnood Delden t.n.v. Parochie H. Geest. 
 

Missie Ontwikkeling en Vredesgroep 

Geloofsgemeenschap H. Blasius 

Parochie H. Geest. 
 

Mensen in Nood kledinginzameling  
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.  
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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 het zonnetje 

Op dinsdag 14 september herdacht 
Matthijs ten Thije dat hij precies 35 
jaar geleden voor het eerst het orgel 
van de Oude Blasius bespeelde in een 
kerkdienst. Hij was toen 14 jaar. We 
zijn blij en trots dat Matthijs trouw 
bijna iedere zondag de muziekklanken 
over de hoofden van de kerkgangers 
tovert. Want het is en blijft een kunst 
om naast een drukke baan iedere 
zondag klaar te staan, ook bij rouw en 
trouw, en zelfs de nieuw opgerichte 
zanggroep te begeleiden. In de 
vergadering van het kostersteam, waar 
Matthijs als liturgisch collega ook bij 
betrokken is, werd dit gememoreerd 
en ontving hij een glas geblazen 
muzieksleutel als herinnering aan al 
deze jaren. 
In dezelfde vergadering werd ook Jannie Hardeman toegesproken en bedankt 
voor haar begeleiding en inzet van en voor het nieuwe kostersteam. Die inzet 
blijft, maar de teamleden zijn nu zodanig ingewerkt dat zij het werk zelfstandig 
aan kunnen. 
 

Bij de diensten 

In de komende periode hebben de diensten de volgende thema’s. 
Zondag 17 oktober Hogerop door nederigheid. We lezen woorden uit een 
gesprek van Jezus met Zijn leerlingen, waarin het er niet om gaat jezelf, maar 
juist de ander op de eerste plaats te zetten. We lezen Marcus 10, 35-45. 
Door het uitvallen van een gastpredikant wil ik in een reeks van 3 preken 
stilstaan bij Godservaringen. Teksten uit het Eerste Boek Koningen zijn de 
leidraad. 
Op zondag 24 oktober rond het thema: ‘De dood is de grens van mijn blikveld’. 
1 Koningen 17, 7-24. Een oud verhaal, nog wel bekend uit de kinderbijbel, 
maar tegelijk een sprookjesachtig verhaal over de weduwe van Sarefat en de 
meelpot die niet leeg raakte. De Bijbelschrijver wil ons los rammelen uit onze 
vastgeroeste ideeën! 
Dan op zondag 31 oktober denken we na over: ‘God laat zich niet bewijzen, 
enkel vinden!’ “Wat zou het mooi zijn als God ons een teken zou geven dat Hij 
echt bestaat!” Een opmerking die ik van velen heb gehoord. Je kunt daarin 
meegaan, maar je kunt ook antwoorden: heeft God ons niet al vele tekens 
gegeven? En zou je met een teken ook meer gaan geloven? We lezen 1 
Koningen 18, 16-39. 
Tussendoor op woensdag 3 november om 19.00 uur zal er een vesperdienst 
zijn in het kader van Dankdag voor Gewas en Arbeid. We staan biddend en 
zingend stil bij de vruchten van de aarde en van ons werk. Een korte viering 
van een half uur. 
Zondag 7 november staan we stil bij: ‘De stem van God!’ Ieder mens is weer 
anders, en het is heel boeiend hoe mensen soms spreken over de stem van 
God, die ze in hun binnenste of ergens anders hebben gehoord. In het 
Bijbelverhaal van deze zondag is de profeet Elia op zoek naar de stem van God, 
en daarvoor gaat hij in het spoor van Mozes, de berg op. We lezen twee 
gedeeltes uit 1 Koningen 19. 
Op zondag 14 november zal ds. Peter ten Kleij voorgaan. De aangereikte 
lezingen voor die zondag zijn Exodus 30 en Marcus 12. 
 

Matthijs ten Thije 35 jaar organist 
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Preek nabespreking 

De preek heb ik in de regel niet op papier staan, maar 
werk ik met steekwoorden uit. Vooral sinds we de 
diensten uitzenden via internet met beeld ben ik daar veel 
vrijer in geworden. Het komt wel voor dat iemand vraagt 
om de preektekst nadien te ontvangen en er behoefte is 
om na te praten over hetgeen in de preek naar voren is 
gekomen. Daarvoor is nu gelegenheid op maandag 25 
oktober en op maandag 8 november om 10.00 uur in de 
Voorhof. De koffie staat dan klaar. Om 11.00 uur ronden 
we af. We spreken dan na over de preek van de dag 
ervoor. 
 

Gedachteniszondag 

Vorig jaar hebben we ten gevolge van de Coronapandemie 
de herdenking van de overledenen verplaatst van de 
eerste zondag van november naar de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar. In de liturgiecommissie is dit positief 
geëvalueerd, daar het ook een waardevol moment is als 
afronding van het kerkelijk jaar. Daarom zal de 
gedachteniszondag dit jaar op 21 november zijn. Voor 
deze dienst zullen de nabestaanden van de overledenen 
tussen oktober 2020 en oktober 2021 een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen. Deze uitnodiging wordt verstuurd 
naar de nabestaanden van degenen voor wie op dit 
moment een kruisje hangt achter in de kerk…. 
 

Een extra naam genoemd 

… maar mocht u in de dienst van 21 november toch graag 
de naam genoemd hebben van een dierbare voor wie 
geen uitvaart in of via deze kerk heeft plaatsgevonden of 
voor een dierbare die al langer geleden overleden is… 
daarvoor zal de wensboom in de toren op 13 november 
worden leeggemaakt. Op een plankje kunt u die week de 
naam ophangen van hem of haar of hen. In de dienst van 
21 november klinkt ook die naam. 
 

Openstelling toren  
Vanaf het moment dat Corona ook ons land in de greep 
kreeg hebben we dagelijks de toren opengesteld om 
mensen de gelegenheid te bieden een kaarsje aan te 
steken, een wens op te hangen in de boom en ook een 
blik te werpen in de verder gesloten kerk. Dagelijks 
worden er gemiddeld 25 kaarsjes gebrand en 5 wensen in 
de boom opgehangen. Ook vanuit reacties die we horen 
weten we dat geopende toren zeer wordt gewaardeerd. 
Ook om even rustig op een bank te mijmeren op deze 
kostbare plek. Daar de openstelling in een grote behoefte 
voorziet heeft de kerkenraad besloten over te gaan tot 
permanente openstelling. In de afgelopen maanden was 
de toren tussen 10.00 uur en 21.00 uur geopend. 
Gedurende de herfst en winter is de openstelling tussen 
10.00 uur en 17.00 uur. Overigens waakt pastoriehond 
Manou zo af en toe over de toren … 

Vakantieweek in Nieuw Hydepark te Doorn 

Eind augustus mocht ik een Avondmaalsviering leiden 
voor een groep die van een vakantieweek genoten in het 
Nieuw Hydepark in Doorn, voorheen het Roosevelthuis. 
Ook vanuit Twente wordt jaarlijks zo’n week 
georganiseerd. Dan ook de Twenteweek genoemd. Het 
betreft een volledig verzorgde vakantieweek voor ouderen 
en minder validen, en vanzelfsprekend zijn er vrijwilligers 
aanwezig, die u kunnen begeleiden bij uitstapjes e.d. Het 
is een week van volop genieten.  
Dit alles zal plaatsvinden van 26 maart tot 2 april 2022 en 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Pastoriehond Manou waakt over de toren …  
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Avondgebed weer van start gegaan. Echter niet meer 
wekelijks, maar op iedere eerste donderdag van de maand 
om 19.00 uur in de Oude Blasius. Met het overlijden van 
Janny Brandenbarg moeten we een grote stimulator van 
deze diensten missen. Het aantal voorgangers voor deze 
diensten is zeer beperkt geworden. Vandaar nu 
maandelijks. Het volgend avondgebed is op donderdag 4 
november. 
Op woensdag 3 november zal er ook een avondgebed zijn 
om 19.00 uur in de Oude Blasius en dan op de dankdag 
voor gewas en arbeid. Een dag om te danken voor het 
werk, de arbeid en voor alle andere levensbehoeften. We 
vieren in de vorm van een Vesper, wellicht met 
medewerking van de zanggroep. 
 

Oordeel 
In Workum bevindt zich een museum gewijd aan het werk 
van Jopie Huisman. Deze Friese voddenman en schilder 
schilderde bij voorkeur oude schoenen, versleten dingen 
en kapotte kleren. Dat deed hij met zoveel liefde dat je de 
schoonheid gaat zien van al wat oud en versleten is. Zou 
God zo ook niet oordelen over mensen? Zomaar een 
gedachte op weg in de herfst. 
Met vriendelijke groet, 
 

Ds. Dick Juijn 

 

Ouderenbezoek Protestantse Gemeente. 
Na een voor een ieder moeilijke tijd willen we toch 
proberen de draad weer op te pakken op woensdag 27 
oktober om half 10 in de Voorhof. 
Belangrijk is dat we met zoveel mogelijk bezoekers 
aanwezig zijn. 
We kunnen dan samen de bezoeklijst doornemen. Ook 
kunt u de gemaakte kosten van het bezoekwerk deze 
morgen indienen. 
Hopelijk tot 27 oktober. 
 

Namens het ouderenbezoek, 
Jo ten Broeke-Lovink 

telefoon 074 - 376 22 39 

  
De kerkenraad een halve eeuw geleden  
Kortgeleden was er een discussie over de rol van de 
kerkenraad. De tegenwoordige ambtsdragers hadden 
geen idee hoe de kerkenraad vroeger functioneerde.  
Toen ik een halve eeuw geleden in de kerkeraad (zonder 
n) van de toenmalige Hervormde Kerk Delden kwam als 
scriba, was de situatie heel anders dan nu. Vroeger 
bestonden de kerkenraden uit een veel groter aantal 
ambtsdragers. 
Elke maand vergaderde de voltallige kerkenraad, dus 
ouderlingen, diakenen en de voorzitter van de 
kerkvoogdij. Daarnaast vergaderden de diakenen ook elke 
maand apart. De kerkvoogdij bestaande uit drie personen 
vergaderde apart naar behoefte. Alleen de voorzitter 
bezocht de voltallige kerkenraadsvergadering. 

de kosten bedragen € 775 per persoon. Als u hiervoor 
interesse heeft en u wilt meer informatie, dan is Ada de 
Jong de contactpersoon in onze gemeente. Bel haar 
gerust: telefoon 06 - 51 93 90 78. 
 

Film 

Op dinsdag 23 november zal, in samenwerking met de 
Raad van Kerken, een filmavond worden georganiseerd in 
kerk van het Apostolisch Genootschap. We kijken dan 
naar de film: The freedom writers diary. Over een lerares 
op een school in een achterstandswijk, waarbij zowel de 
school zelf als de omgeving van de school meent dat het 
om domme en ongeïnteresseerde jongeren gaat. Maar in 
een les behandelt de lerares het dagboek van Anne Frank 
en krijgen de leerling de opdracht om brieven aan Miep 
Gies te schrijven, degene die ervoor zorgdroeg dat het 
dagboek van Anne Frank bewaard bleef. 
In de maand december kijken we in Oude Blasius of in de 
Voorhof naar de film “de Beentjes van St. Hildegard” van 
Herman Finkers. De film wordt ingeleid met een korte 
lezing over het leven van Sint Hildegard von Bingen. 
 

Bericht van Overlijden 

Op 12 juni overleed mw. J.H. Wegereef-Boswinkel, bijna 
96 jaar oud. In het verleden was zij een trouw 
kerkgangster, gaf les op de zondagsschool en was enkele 
jaren ouderling. Haar dochter Gerry schreef een 
uitgebreid In Memoriam. Mocht iemand dit In Memoriam 
willen ontvangen, laat mij dat dan even weten. 
 

Diensten door de week 

Sinds 1 september is er weer wekelijks op vrijdagmiddag 
de weeksluiting in de Driekoningenkapel van het 
verpleeghuis. Het aantal bezoekers aan deze diensten is 
verdubbeld in vergelijking met voor de Coronaperiode. 
Vandaar ook dat voorlopig deze diensten enkel openstaan 
voor de bewoners van St. Elisabeth en de Wieken. Een 
grote groep vrijwilligers is hierbij betrokken en wisselt 
elkaar op de vrijdagen ook af. 
Daarnaast is op 7 oktober ook het Oecumenisch 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Voormalig F.D. Roosevelthuis  
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met nu, laag. Zelf was ik 40 jaar en veel van de 
kerkenraadsleden waren ook van omstreeks die leeftijd. 
(Toen veel later voorgesteld werd elkaar met de 
voornaam en “je” aan te spreken zijn om die reden zelfs 
enkele mensen afgehaakt in allerlei commissies en clubs 
die dat niet wilden). 
Het was nog de tijd dat het een eer was in de kerkenraad 
te zitten. Als er iemand van een boerderij in de kerkenraad 
zat, was de boerderij vertegenwoordigd. Dat gold ook 
voor het kerkbezoek: één persoon in de kerk 
vertegenwoordigde de boerderij. 
Dat leidde soms tot extreme situaties. Een diaken kwam 
nooit op kerkenraadsvergaderingen, maar wilde toch de 
functie niet opgeven vanwege de eer kerkenraadslid te 
zijn. 
Werk van de scriba 

De scriba maakte notulen van de vergaderingen. Ik heb 
daarvoor een typmachine aangeschaft. 
Je typte de tekst op stencilvellen. Als je een fout maakte 
moest je dat met een corrigeervloeistof weer dichtlakken, 
waarna je de juiste tekst kon intypen. De vellen werden op 
een stencilmachine afgedrukt en in een enveloppe 
gedaan. Deze werden zoveel mogelijk rondgebracht op de 
fiets (bijvoorbeeld door mijn kinderen). Voor een paar van 
de verste boerderijen werden de enveloppen op de post 
gedaan. 
In 1972 had ik de eerste notulen gemaakt. Ik woonde toen 
ruim 2 jaar in Delden. Ik moest toen van mevr. Hoogland 
deze eerste keer de notulen zelf rondbrengen om Delden 
beter te leren kennen. Mevr. Hoogland deed wat nu het 
kerkelijk bureau doet. Ze ging zelf mee in de auto om de 
boerderijen in Ambt Delden aan te wijzen. Dat was een 
hele belevenis want sommige boeren werden 
aangesproken bij de naam die bij de boerderij hoorde en 
niet met hun eigen naam. Ook kwamen we bij een 
boerderij waar men nog op de deel woonde aan een tafel 
met een zeiltje en een petroleumstel erop. Daar moest je 
dus door een klein deurtje aan de achterzijde van de deel 
naar binnen. 
Jaarlijks uitje 

Elk jaar werd er een uitje georganiseerd. Dat was een 
puzzelrit met de auto langs boerderijen van 
kerkenraadsleden, die je dan kon bekijken en waar je 
koffie met wat erbij kreeg. Helaas is dat afgeschaft toen de 
oliecrisis (1973) kwam en dat soort ritten verboden 
werden. Daarna is nog wel eens een uitje naar een 
boerderij van een kerkenraadslid georganiseerd, maar 

helaas was dat van korte duur en 
daarna nooit weer.  
Dat is allemaal verleden tijd. De 
huidige kerkenraadsleden kunnen zich 
dit helemaal niet meer voorstellen en 
zouden het jammer vinden van de 
vergadertijd. 
 

Dick Schuuring 

 

Kerkvoogdij 
De financiële zaken en andere zaken als bijvoorbeeld 
benoemingen van predikanten, kosters en organisten, van 
de protestantse kerk werden al eeuwen geregeld door 
Twickel, de laatste jaren door de barones als kerkvoogdes. 
Als er om de twee jaar een wisseling van ambtsdragers 
plaatsvond, nodigde zij de kerkenraadsleden uit op de 
thee in het kasteel Twickel. 
Eind 1968 gaf zij de functie van kerkvoogdes op. 
Per 1969 werd toen het college Kerkvoogdij in het leven 
geroepen. Deze bestond uit drie personen de heer Bitter 
(Willem, huisarts), mevrouw Ten Cate (E.A.M.O.E, Ann-

Mari, gravin Cronstedt ) en de heer de Jong (Wietze, 
directeur van de Rabobank). 
(Terzijde: mevr. ten Cate en Willem Bitter liggen begraven 
op de begraafplaats aan de Langestraat 200. Daar bevindt 
zich ook een “eilandje” met graven van predikanten met 
als laatst begravene Kees Bergström). 
De kerkvoogdij is uitvoerig besproken in 
KerkenNieuwsDelden van 2019, nummer 1 met de titel 
“College kerkvoogdij 50 jaar”. Sinds 2004 is de naam 
gewijzigd in Kerkrentmeesters na het samengaan met de 
gereformeerden. 
Kerkenraad 

De kerkenraad bestond uit twee predikanten, die om 
beurten een jaar voorzitter waren. Er waren over de dertig 
kerkenraadsleden. Behalve leden uit Stad Delden moesten 
er uit elke buurtschap een ouderling en een diaken lid zijn. 
Daarbij moest ook nog gelet worden op de kerkelijke 
richting: rechtzinnig of vrijzinnig, wat toen nog speelde. Er 
werd eenmaal per maand vergaderd. De scriba maakte 
notulen van de vergadering. 
Elke week was er een moderamenvergadering om half vijf. 
Die werd gehouden in de studeerkamer van dominee 
(Minne) Koopmans. Dat is nog dezelfde studeerkamer van 
de huidige predikant Dick Juijn. 

Men noemde elkaar bij de achternaam 
en sprak elkaar aan met “U”. Van veel 
mensen kende men niet eens de 
voornaam. De leeftijd was, vergeleken 

Studeerkamer van ds. Dick Juijn 
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Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers: 
04-11-2021 20-11-2021 interval 4 weken 

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

06-01-2022 22-01-2022 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 

Dieren in de bijbel 
Op 4 oktober was dierendag. Vaak geven we onze huisdieren dan wat extra 
aandacht. Heb je zelf een huisdier? En zo ja, heb je er iets bijzonders voor 
gedaan op dierendag?  
In de bijbel komen veel dieren voor. Vaak voorkomende zijn: lam, schaap, 
paard, ezel, vis, kameel en duif. Maar ook de leeuw en de slang of wolf. 
Huisdieren zoals wij ze kennen hadden ze in de bijbel niet. Het was vee, dan je 
had te eten of te ruilen of geld mee te verdienen. Niet voor de gezelligheid. 
Dierendag is op een bijzondere dag. Het is de sterfdatum van Franciscus van 
Assisi. Hij is de patroonheilige van de dieren en planten. 
Ook de huidige paus heet Franciscus. Dit is niet de naam die hij van zijn ouders 
kreeg, maar de naam koos hij toen hij paus werd. Hij heeft bewust voor 
Franciscus gekozen omdat de beschermheilige van de dieren staat voor 
vriendelijkheid voor alle levende wezens. Hetzelfde draagt ook Jezus uit. En dat 
wil de huidige paus ook, er zijn voor alle levende wezens. 

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 

4 oktober dierendag 


