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Advent 
De eerste folders heb ik thuis door de 
brievenbus mogen ontvangen met de 
advents- en kerstartikelen. Wat is 
advent eigenlijk? En hoe sta jij er bij 
stil? Laat je je meevoeren in de drukte 
van december, of maak je ook tijd voor 
bezinning? 

Het woord ‘advent’ stamt af van het 
Latijnse woord ‘adventus’, dat ‘komst’ 
betekent. Tijdens de adventsperiode 
wordt er toegeleefd naar het 
Kerstfeest, de komst van het 
Christuskind.  
We kennen de adventskrans die 
gebruikt wordt om af te tellen tot 
Kerstmis. Vanaf de vierde zondag vóór 
het kerstfeest wordt elke zondag een 
kaars aangestoken. 
Op deze manier branden alle kaarsje 
op het moment dat het kerst is. 
Van de bekende adventssymbolen, is 
de kaars het meest veelzeggende 
symbool, juist in deze periode van 
korte dagen en donkere nachten. Door 
alle eeuwen heen hebben mensen het 
licht en donker ervaren als ultieme 
tegenstelling. Licht en donker, dag en 
nacht staan voor leven en dood, het 
goede en het kwade.  
Juist in deze maand vol feestelijkheden 
en samenzijn in klein verband, zijn 
momenten van rust en naar binnen 
keren extra waardevol. Advent kan je 
het ritueel bieden om tijd te maken 
voor bezinning en rust, en dankbaar 
terug te kijken op het afgelopen jaar, 
maar ook uitzien naar de geboorte van 
het Christuskind, dat Christuskind dat 
ook geboren wordt voor jou! 
 

Als alles duister is 

ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft 

– Taizé 

 

Pastor Ria Doornbusch 

Advent kaarsen 
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Zondag 21 november  
10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Joke Wes 

Kindernevendienst: Charlotte Oude 
Luttikhuis 

Eerste collecte: Diaconie 

Tweede collecte: Pastoraat NL. 

Zondag 28 november 1e Advent 
10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Charlotte Oude Luttikhuis 

Kindernevendienst; Han Sligt 

Eerste collecte: Moldavië-

huiswerkbegeleiding 

Tweede collecte: Kerk 

 

 

 

Zondag 5 december 2e Advent 

10.00 uur: ds. P. ten Kleij 
Oppas: Charlotte Oude Luttikhuis 

Kindernevendienst: Mariska Boer 

Eerste collecte: 
Rwanda-opvang kwetsbare kind 

Tweede collecte: Kerk 

 

 

 

Zondag 12 december 3e Advent 

10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Janna Huitink en  
Marieke Vehof 
Kindernevendienst: Rinske Gerritjans 

Eerste collecte: Kerstpakketten minima 

Tweede collecte:  
Stabiel thuis kinderen NL 

 

 

Zondag 19 december 4e Advent 

10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Rosalind Gertenbach 

Kindernevendienst: Jikkie Veenstra 

Eerste collecte: Diaconie 

Tweede collecte: Kerst Challenge NL 
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Zaterdag 20 november 

Christus Koning 

19.00 uur Eucharistieviering 

m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pater R. v.d. Vegt 
 

Woensdag 24 november 

18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zondag 28 november  
1e Zondag van de Advent 

9.30 uur Eucharistieviering 

m.m.v. Cantu 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 1 december 

18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

 

 

Zondag 5 december 

2e Zondag van de Advent 

9.30 uur Eucharistieviering 

m.m.v. het dames- en herenkoor 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 8 december 

18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zaterdag 11 december 

3e Zondag van de Advent 

19.00 uur Eucharistieviering 

m.m.v. het dames- en herenkoor 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 15 december 

18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

 

 

Zaterdag 18 december  
4e Zondag van de Advent 

19.00 uur Eucharistieviering 

m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 22 december 

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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Hoop 

Zondag a.s. is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, even kijken we terug; hoe was dit jaar? Hoe beleefden we de 
dagen van ons leven? Ieder van ons zal ander herinneringen bewaren; mooie momenten, maar ook moeilijke en 
verdrietige tijden waren soms ons deel. En dan Corona! 
Door alle tijden heen, tijden van vreugde en verdriet, hoop en wanhoop, tracht de kerk een vaste koers te varen. Deze 
vaste koers is ook te zien in het vieren van de liturgie; vaste zondagen met een eigen naam, vaste kleuren in de liturgie. 
Bijna alles in ons leven is aan verandering onderhevig, maar vrijwel nooit de vaste gewoonten in de kerk. Als dit 
Kerkennieuws bij u op de deurmat valt, is het bijna het einde van het kerkelijk jaar; zondag 28 november begint Advent.  
Vier zondagen op een rij worden kaarsen ontstoken; te beginnen met één kaars op de eerste Advent. Voor wie er 
gevoelig voor is, kan het een hoopvol teken zijn, ondanks alle rampspoed; want vanuit het donker naar het licht. De 
liturgische kleur gaat van groen naar paars -kleur van inkeer- en vandaar naar het wit van Kerstmis. Vier zondagen op 
een rij waarin het steeds iets lichter zal worden, ondanks alle slechte berichten … kan dit een hoopvol bericht zijn … 

een gezegende Adventsperiode gewenst … 

 

Johanna Stronks 

SPELREGELS 
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Elke eerste zondag van de maand om 9:30 uur eredienst in Delden 

 

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 5 december   Mw. ds. Louisa Vos  

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 is overleden 

Sien Keizer - 29 september - 93 jaar - Elisabeth - w.v. Wensink  
 

Het H. Doopsel hebben ontvangen 

Derk z.v. Joanneke en Koen Ronda 

 

KIND LATEN DOPEN? 

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

Wij hebben voor het laatst een avond voor de geloofsgemeenschap gehouden 
in het voorjaar 2019. Door corona was dit in 2020 en 2021 niet mogelijk. Dat is 
de reden waarom we u via een aparte brief hebben geïnformeerd over de 
financiële situatie van uw geloofsgemeenschap. Wij zijn een 
geloofsgemeenschap die wil vieren, verkondigen en dienstbaar zijn. Sedert 
eeuwen vormen mensen uit Stad- en Ambt Delden een geloofsgemeenschap 
onder het patronaat van de Heilige Blasius. Een geloofsgemeenschap van 
christenen, die Jezus van Nazareth als beslissend en definitief heil-van-

Godswege erkennen en in Jezus’ menselijk verhaal het ‘verhaal van God’ 
herkennend belijden. Deze geloofsgemeenschap wil Jezus Christus volgen en 
zijn boodschap vorm geven in deze wereld. Een geloofsgemeenschap die 
samenkomt, elkaar ontmoet en viert in en rondom de Heilige Blasiuskerk in 
Delden. Dat samenkomen, ontmoeten en vieren gebeurt met name in de 
eucharistie. De eucharistie waarin iedereen welkom is en in het bijzonder 
gelovigen uit de H. Geest Parochie ( Beckum, Bentelo, Goor, Hengevelde, St. 
Isidorushoeve en Delden). Want de eucharistie is niet alleen een herkenning 
van het gebaar, dat Jezus eens deed met zijn leerlingen, maar ook een 
herkenning tussen gelovigen onder elkaar. Want er is geen teken, geen 
sacrament, dat in de kerk zo vaak gevierd wordt en waarmee de gelovigen zo 
vertrouwd zijn als de eucharistie. Het breken van het brood wil het 
herkenningsteken zijn van alle mensen die willen gaan in de voetsporen van 
Jezus van Nazareth. 
“Zo’n viering van heel de parochiegemeenschap heeft aan de ene kant iets 
heel bescheidens en aan de andere kant iets heel zelfbewusts. Bescheiden, 
omdat we samenkomen, precies zoals we zijn, zoals we onszelf en elkaar 
kennen: een gemeenschap die eigenlijk dat evangelie nog niet helemaal 

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 

Deldense es 
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thuis in de Kerk en wees nooit bang om er te verblijven. 
Laat niemand jullie of iemand anders buiten de Kerk 
houden! Het is niet gemakkelijk om voorbij je 
vooroordelen te kijken, ook voor christenen niet. Het is 
niet eenvoudig om de ander te waarderen; vaak zien we 
de anderen als obstakels of als tegenstanders en oordelen 
we over hen zonder hun gezichten en verhalen te kennen. 
Maar laten we luisteren naar wat Jezus in het Evangelie 
zegt: "Oordeelt niet" (Mt. 7,1). Het Evangelie mag niet 
worden verzacht of afgezwakt. Niet oordelen, zegt 
Christus ons. Wij spreken niet alleen vaak over dingen die 
we van horen zeggen hebben, maar kloppen onszelf op de 
borst als we streng oordelen over anderen. We zijn 
toegeeflijk voor onszelf, maar niet voor anderen. 
Oordelen zijn vaak vooroordelen. Met woorden doen we 
de schoonheid van Gods kinderen geweld aan. Je kunt de 
werkelijkheid van de ander niet terugbrengen tot je eigen 
modellen, je kunt mensen niet in schema's proppen. Om 
hen echt te kennen, moet je eerst erkennen dat ze de 
onstuitbare schoonheid van een kind van God in zich 
dragen, waarin de Schepper wordt weerspiegeld. 
Oordelen en vooroordelen leiden enkel tot verwijdering. 
Tegenstellingen en harde woorden helpen niet. Als we de 
afzondering aanwakkeren, laait vroeg of laat de woede op. 
Integratie is de weg naar vreedzaam samenleven. Het is 
een organisch proces, een langzaam en vitaal proces, dat 
begint met wederzijdse kennis, geduldig voortgaat en naar 
de toekomst kijkt. En aan wie behoort de toekomst toe? 
Aan de kinderen. Zij zijn degenen die ons leiden: het mag 
niet zo zijn dat hun grote dromen stuiten op onze 
barrières. Ze willen samen met anderen groeien, zonder 
obstakels, zonder uitsluiting. Ze verdienen een vrij leven. 
Er moeten moedige keuzes worden gemaakt voor de 
kinderen, voor hun waardigheid, voor hun opvoeding, 
zodat ze goed geworteld opgroeien, maar tegelijkertijd zo 
dat alle mogelijk heden voor hen open liggen.  
 

(Katholiek Nieuwsblad, september 2021, vertaling Susanne 
Kurstjens) 
 

Afscheid twee dames ‘bloemengroep’  
Binnen onze geloofsgemeenschap H. Blasius in Delden zijn 
vele mensen op vrijwillige basis aan het werk om geloof 
een gezicht te geven. Mw. ten Buuren-Bunte en Mw. 
Roescher-Freriksen zijn twee van deze mensen. Meer dan 
dertig jaar hebben zij zich ingezet binnen de 
‘bloemengroep’. De ‘bloemengroep’ is een groep 
vrijwilligers die zorg draagt voor de altijd prachtige 
bloemversiering in de kerk. Beide dames stoppen 
hiermee. Wij willen hun hartelijk danken voor hun inzet en 
tijd die zij ons hebben geschonken. 
 

Jan Horck, voorzitter locatieraad 

 

 

 

 

waarmaakt, waar nog heel wat moet gebeuren. Die vaak 
niet erg overtuigend is naar de buitenwereld toe, omdat 
er in eigen huis al problemen genoeg zijn. Maar aan de 
andere kant ook heel zelfbewust: weten dat je gekozen 
hebt voor het visioen (‘een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde’) zoals dat in de Schrift beschreven staat en dat 
vieren. Niet alleen je schuldig weten, maar ook weten dat 
‘we er aan willen gaan staan’. Tot uitdrukking brengen, 
dat we geloven dat we het ook aan kunnen. En dat 
zelfbewustzijn ontlenen we niet aan onszelf, maar dat 
ontlenen we aan alle verhalen die in de Schrift staan 
opgetekend. Want wat wij verwachten, dat mag dan een 
heel ongeloofwaardig visioen zijn, het is al een keer 
gebeurd. Het is gebeurd met die man uit Nazareth, Jezus 
Christus. Met de aloude tekens van brood en wijn kunnen 
wij niet alleen in herinnering roepen wat Jezus heeft 
gedaan, maar weten we Hem ook in ons midden. En al van 
oudsher heeft dat de christelijke gemeenten een 
geweldige moed en inspiratie gegeven.”  
Daarnaast is de geloofsgemeenschap H. Blasius Delden 
een gemeenschap die naar beste vermogen zorgt voor 
haar gebouwen, de pastorietuin en kerkhof, de liturgie 
(onder meer avondwaken, uitvaartvieringen en 
uitvaarten), de zangkoren, de Kinderkerk, 
kinderwoorddienst, kleuterkerk, de diaconie (onder meer 
de MOV-groep), de gemeenschapsopbouw en de 
oecumene. De Deldense geloofsgemeenschap is 
onderdeel van de H. Geest Parochie en behoort tot het 
aartsbisdom Utrecht. Zij weet zich bij al het bovenstaande 
gesteund door financiële steun van haar leden en de inzet 
van een grote schare vrijwilligers. Hiervoor is zij bijzonder 
dankbaar.  
 

Jan Horck 

 

IN DE KERK MAG NIEMAND ZICH VERSTOTEN VOELEN 

Tijdens zijn reis naar Slowakije bezocht paus Franciscus 
ook de Roma-gemeenschap in de wijk Luník IX in Košice. 
Hij riep daar op om niet te oordelen en de ander als een 
kind van God te zien. We werden net herinnerd aan de 
woorden van de heilige Paulus VI: "Jullie bevinden je niet 
aan de randen van de Kerk...jullie zijn het hart van de 
Kerk" (preek, 26 september 1965). Niemand mag zich in 
de Kerk niet op zijn plek of verstoten voelen. Dat zijn niet 
enkel mooie woorden, dat is de manier om Kerk te zijn. 
Want Kerk zijn betekent leven als geroepenen van God. 
iedereen anders, maar altijd verenigd rondom Hem. Hij 
heeft de blik van een Vader, een liefdevolle blik voor ieder 
van zijn kinderen. Als ik opensta voor zijn blik op mij, leer 
ik om met liefde naar de ander te kijken. Ik ontdek dan dat 
ik andere kinderen van God naast me heb staan. Dat is de 
Kerk: een familie van broeders en zusters met dezelfde 
Vader; Hij die ons Jezus als broeder heeft gegeven, opdat 
wij zouden begrijpen hoeveel Hij houdt van broederschap. 
Hij wil dat de hele mensheid een universele familie wordt. 
De Kerk is een thuis, het is jullie thuis. Daarom wil ik jullie 
met heel mijn hart zeggen: jullie zijn welkom, voel je altijd 

HEILIGE BLASIUS 
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Inzegening columbarium en 
gedenkmuur op het kerkhof  
Op 2 november (Allerzielen) heeft op 
het kerkhof van de H. Blasiuskerk de 
inwijding van het nieuwe urnenveld, 
het uitstrooiveld en de gedenkmuur 
plaats gevonden. Pastoor Jansen 
heeft deze inwijding verzorgd. Na 
afloop van de plechtigheid was er in 
het naastgelegen mortuarium een 
informeel samenzijn met een kopje 
koffie. 
Nog wat informatie over de realisatie: 
Het columbarium is ontworpen door 
Willem ten Dam, de vorige beheerder 
van de begraafplaats. Het is dit jaar 
gerealiseerd in de wintermaanden 
van 2020 en in het voorjaar 2021 
afgerond. De werkzaamheden zijn 
verricht door de vrijwilligers van het 
kerkhof met ondersteuning van de fa 
Nijhof. 
De gedenkmuur is ontworpen door 
Lambert Vrielink, een creatieve 
vrijwilliger van het kerkhof. De 
realisatie van het bouwkundige deel 
is tot stand gekomen i.s.m. VV Rood 
Zwart. Een viertal leden van de 
onderhoudsploeg hebben hun 
diensten aangeboden: Rob Hudepohl, 
Raymond Kenkhuis, Tom Gerritsen en 
Frans Dijkmans hebben de muur 
gerealiseerd. De aankleding en 
invulling van de omgeving is gedaan 
door de vrijwilligers van het kerkhof 
met ondersteuning van de fa. Nijhof. 
We willen iedereen die heeft 
meegeholpen hartelijk bedanken. 
 

Geert Ros, beheerder kerkhof H. 
Blasius 

 

Allerzielen 

Op 2 november is in onze 
geloofsgemeenschap Allerzielen op 
indrukwekkende wijze gevierd. Het 
was zinvol. Het was goed. Zowel de 
viering in de kerk als de herdenking 
op het kerkhof waren keurig 
verzorgd. Het kerkhof zag er weer 
goed onderhouden uit. 
Complimenten voor eenieder die 
heeft meegeholpen.  
 

Hartelijk bedankt.  
 

 

Columbarium 

HEILIGE BLASIUS 

Gedenkmuur 
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Adventsactie 2021:  
Verbeteren van de geboortezorg in Somalië 

Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op 
goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de 
zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Goede 
geboortezorg is in Somalië nauwelijks beschikbaar, met als 
gevolg dat de moeder- en kindersterfte tot de hoogste van 
de wereld behoren. Dit project heeft tot doel de toegang 
tot deze zorg te verbeteren.  
Wat is er aan de hand? 

Somalië is aan het herstellen van twintig jaar burgeroorlog 
en een recente hongersnood. Droogte, overstromingen, 
gebrek aan voedsel en conflicten ontwrichten de 
economie. Bijna een derde van de inwoners kan niet 
voorzien in hun levensonderhoud en is afhankelijk van 
humanitaire hulp. Werkloosheid, droogte en 
bestaansonzekerheid hebben ertoe geleid dat ruim een 
miljoen mensen ontheemd is geraakt in eigen land. De 
kwaliteit en bereikbaarheid van de gezondheids- en 
geboortezorg zijn in het hele land ronduit slecht.  
De meeste zwangere vrouwen maken gebruik van 
traditionele vroedvrouwen. Dit leidt, samen met 
gebrekkige voorzieningen, tot een extreem hoog 
sterftecijfer van moeders en pasgeboren baby’s.  
Wat willen we bereiken? 

In 2020 is in de stad Burdhubo, in het zuiden van Somalië, 
een gezondheidscentrum opgezet dat aanstaande 
moeders professionele geboortezorg en begeleiding biedt. 
Het blijkt moeilijk om de aanstaande moeders met zorg te 
bereiken. Ze zijn nauwelijks op de hoogte van de 
mogelijkheden en culturele tradities belemmeren het 
gebruik van deze zorg. Het project is er op gericht het 
belang van deze geboortezorg duidelijk te maken, het 
vertrouwen erin te laten toenemen en te organiseren dat 
het een herkenbare plek krijgt in de bestaande lokale 
gezondheidszorg. 
Hoe doen we dat? 

Met dit project willen we in de stad Burdhubo en de 
omliggende kampen voor ontheemden, professionele 

geboortezorg en begeleiding bieden aan 720 zwangere 
vrouwen, 240 jonge moeders en 150 pasgeborenen. De 
traditionele vroedvrouwen worden hierbij als 
doorverwijzers ingezet. Verder ontvangen 150 kinderen 
jonger dan vijf jaar inentingen tegen infectieziektes. 
Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen? Uw 
bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer  
NL 46 RABO 0313 3638 38 ten name van de  
R.K. Heilige Geestparochie. 
 

Namens de Missie Ontwikkeling en Vredesgroepen alvast 
hartelijk dank! 
 

Als koeien na een lange winter voor het eerst in de wei  

De leden van Koor Cantu zijn erg blij. Want na een lange 
tijd elkaar niet mogen horen en zien zingen, zijn we nu 
dan weer begonnen. Elke maandag repeteren wij in de 
Nieuwe Blasius van Delden en elke maand verzorgen we 
een viering in Delden of Hengevelde. Daarnaast zetten we 
ons graag in op andere vlakken zoals verpleeghuis, 
concerten en andere uitdagende plekken. 
Ons repertoire is van kerkelijke muziek tot popmuziek, van 
Afrikaanse teksten tot Frans. 
Koor Cantu bestaat ruim 50 jaar en is gegroeid van 
jongerenkoren uit Delden en Hengevelde naar een 
volwassen koor met jeugdige uitstraling. Om onze 
muzikale stem niet te verliezen zijn wij op zoek naar 
enthousiaste zangers en zangeressen die het leuk vinden 
ons koor te versterken. Je bent altijd welkom een keer te 
komen luisteren/meedoen of informatie in te winnen. 
Repetities zijn op maandag van 19.45uur tot ongeveer 
20.45uur, waarbij een afsluitende kop koffie of thee 
natuurlijk niet ontbreekt. 
 

Voor meer informatie koorcantu@gmail.com  
of app met 06 - 13 74 36 65  

HEILIGE BLASIUS 
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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 memoriam: Willy Jacoba Brunt- van der Boon 

Ons oudste gemeentelid, ze overleed op woensdag 6 oktober in de leeftijd van 
102 jaar. Velen kennen haar nog als de vrouw van de rentmeester van Twickel, 
die jarenlang woonde in het huidige “No Hero”. De uitvaartdienst heeft in 
besloten kring plaatsgevonden en het was de wens van mw. Brunt dat met 
deze woorden werd volstaan. 
 

Ds. Dick Juijn 

 

In memoriam: Frederika Johanna van der Ruyt  
Iedereen was gevraagd een bloem mee te nemen die de herinnering aan haar 
symboliseerde. Het werd een kleurrijk boeket, want ieders herinnering is zo 
anders. Op zaterdag 9 oktober overleed in het hospice te Haaksbergen Frea 
van der Ruyt. Ze woonde aan de Zwaluwstraat en is 83 jaar geworden. 
Frea was iemand zonder blad voor de 
mond. Geboren in Rotterdam koos ze 
voor een opleiding als kleuterleidster 
en handvaardigheid juf. De creativiteit 
die we van haar kenden is daar ook tot 
bloei gekomen. Haar liefde voor 
cultuur en natuur kwam tot 
uitdrukking in allerlei vrijwilligerswerk 
in de Deldense samenleving. Het 
Zoutmuseum, als stadsgids van de VVV 
mensen rondleiden door ons stadje 
werd een grote hobby. In haar 
eerlijkheid is ze niet altijd door mensen 
goed begrepen, maar dat haar hart 
klopte voor de kwetsbare mens heeft 
vooral Mattie ervaren. In het onderwijs 
leerde ze Mattie als pupil kennen en 
Frea werd voor hem een ‘tante’, want 
het woord ‘moeder’ wilde ze niet 
horen omdat het haar zelf niet 
gegeven was moeder te worden. Maar 
veel van haar liefde en zorg, 
doorweven met creativiteit kon ze in 
de zorg voor hem kwijt, alsook in Poes Shampie, haar trouwe metgezel. 
Frea noemde haarzelf een groot twijfelaar als het gaat om het geloof. Haar 
zanglust hielt de band met de kerk overeind, eerst als lid van het Kerkkoor en 
na de opheffing als lid van het koor van de Driekoningenkapel. Af en toe 
reageerde ze op een dienst of een preek en dan was er een mooi en 
inhoudelijk gesprek. 
Voor de zomer kreeg Frea het bericht dat haar gezondheid zwak was en haar 
levensverwachting kort. Een bikkelhard bericht omdat Frea nog zo vol plannen 
zat. Ze heeft ze niet meer kunnen uitvoeren. 
Op vrijdag 15 oktober hebben we in een herdenkingsdienst afscheid van Frea 
genomen, waar op haar verzoek ‘dankbaarheid’ centraal stond. Geloof was 
voor Frea het leven, met alle sores en alle geluk toevertrouwen aan dat grote 
geheim dat wij God hebben leren noemen. Als je dat kunt, zul je als mens 
oogsten. In dat vertrouwen is Frea in Borne gecremeerd. 
 

Ds. Dick Juijn 

 

Bij de diensten 

Op zondag 21 november heeft de dienst een hele speciale betekenis, omdat 
we heel uitdrukkelijk stil willen staan bij zoveel lieve mensen die ons in het 

Frederika Johanna van der Ruyt 
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afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. En daarin nemen 
we mee al die mensen die al eerder gestorven zijn en van 
wie we blijven houden. We lezen uit Prediker 11. Hij geeft 
als advies: “mensen, geniet maar in het aangezicht van de 
dood, nu kan je…”. Wat vindt u van dit advies? We denken 
erover na aan de hand van het thema: “Leven in het 
aangezicht van de dood”. 
Zondag 28 november is het de eerste zondag van de 
Advent. We lezen deze zondag Lucas 1, 5-25. Het verhaal 
dat de opmaat vormt voor het verhaal van de geboorte 
van Jezus, en wel de aankondiging van de geboorte van 
Johannes. Het thema waarover we nadenken: “De 
toekomst wint van het verleden”. 
Op zondag 5 december is ds. Peter ten Kleij opnieuw 
gastpredikant. Deze zondag wordt gelezen uit Lucas 3, 1-6. 
Dan lezen we op zondag 12 december Lucas 1, 39-56. Het 
gaat over de aankondiging van Johannes de Doper, de 
wegbereider voor Christus. Het lijkt erop dat toen Lucas 
zijn evangelie schreef, hij allerlei dwaze dingen nodig had. 
Elisabet en Zacharias, oude mensen die een kind krijgen; 
Maria die als maagd een kind gaat krijgen. Maar is het wel 
zo dwaas? We overdenken het aan de hand van het 
thema: Geloof kan niet zonder dwaasheid. 
 

Herdenkingszondag 

Op zondag 21 november om 10.00 uur willen we de 
namen noemen en in een paar woorden ook stilstaan bij 
het leven van hen die ons ontvallen zijn tussen 1 
november 2020 en 1 november 2021. De nabestaanden 
zullen een uitnodiging ontvangen voor deze dienst. Ook 
de zanggroep van de Oude Blasius werkt aan deze dienst 
mee. Deze zondag is ook de laatste van het kerkelijk jaar. 
Vanouds ‘Koninkrijkszondag’ genoemd. De kerk gedenkt 
haar hoop op Gods toekomst. Wanneer alle tranen zullen 
worden afgewist en dood en rouw niet meer zullen zijn, 
zoals het boek Openbaring het eenvoudig maar 
indrukwekkend verbeeldt. Nee, bewijzen dat dit 
werkelijkheid zal worden, kunnen wij niet. Wij kunnen dit 
alleen maar geloven. Maar kunnen wij anders, als we erop 
vertrouwen dat God ons en de toekomst in zijn hand 
draagt? 

 

Tears in heaven 

Een lied van Eric Clapton uit 1992. Het lied klonk laatst bij 
een uitvaart in de Oude Blasius. Ik heb toen verteld dat dit 
niet zomaar een lied van Eric was, maar omdat een kind 
van hem was gestorven. Het lied komt voort uit zijn diepe 
verdriet. Een heel ontroerend lied. Hij praat in dat lied een 
beetje tegen zijn kind aan in de hemel.  
Wij praten ook een beetje tegen God aan in de hemel, en 
dat is heel duidelijk zichtbaar in alle wensen die in de 
afgelopen maanden in de wensboom zijn opgehangen. Op 
zaterdag 13 november hebben we de boom leeggemaakt 
om een week lang ruimte te maken voor een naam van 
iemand die u wilt gedenken. Kort of lang geleden, die heel 
dichtbij je stond of wat verder weg, misschien zelfs een 
dier, want wat kan je zoal niet dierbaar zijn. Bij de boom 

zal deze week continue een kaarsje branden. De namen 
die in de boom zijn opgehangen en zullen ook genoemd 
worden in de gedachtenisdienst op 21 november. Laat 
ieder zich vrij voelen zijn of haar herinnering te delen. 
 

Erfenis ds. Kees Bergstrom 

Vorig jaar september stierf ds. Kees Bergstrom, een 
predikant die we kennen als een zeer belezen man, met 
ook een duidelijke voorliefde voor Bijbelexegese. Kees 
heeft dan ook een bibliotheek nagelaten die vanwege de 
verhuizing van Heleen opgeruimd moet worden. Daarom 
willen we in de komende maand, na 21 november, telkens 
een deel van de boeken van Kees uitstallen in de toren, 
waar de liefhebber deze dan mee kan nemen. Een vrije 
gift is welkom in de bus van de Voedselbank of in het 
kaarsenpotje. 
 

Preeknabespreking 

Op maandag 29 november en maandag 13 december is er 
gelegenheid om met elkaar na te praten over de 
Bijbeltekst en de preek van de zondag daarvoor. Telkens 
van 10.00 uur – 11.00 uur in de Voorhof. We gaan dan wat 
dieper in op thema’s die in de preek naar voren zijn 
gekomen. De koffie staat klaar of wordt gezet. 
 

Twee films 

De komende periode van de donkere avonden zal er 
tweemaal een film worden vertoond. Allereerst de film 
“The freedom writers diary” op dinsdag 23 november om 
19.30 uur. De film zal vertoond worden in de kerk van het 
Apostolisch Genootschap aan de Emmastraat. Opgeven is 
niet nodig. Toegang is vrij, maar na afloop is er collecte 
voor de onkosten. Voor meer info over de inhoud van de 
film zie verderop in dit Kerkennieuws. 
Op dinsdag 14 december om 19.30 uur in de Voorhof of in 
de Oude Blasius de film “de Beentjes van St. Hildegard” 
van Herman Finkers. De beentjes van Sint Hildegard” is 
een komisch drama over het los willen breken uit 
vastgeroeste relaties. Het verhaal begint wanneer Arend, 
de 89-jarige schoonvader van hoofdpersoon dierenarts 
Jan (Herman Finkers), besluit om zijn grootste wens in 
vervulling te laten gaan. Hij is al jaren van plan om een 
voetreis te maken naar Rüdesheim aan de Rijn waar zich 

PROTESTANTSE GEMEENTE 
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Kerstmiddag voor oudere gemeenteleden  
Zoals het er nu naar uitziet kan de kerstmiddag voor onze 
gemeenteleden van 80 jaar dit jaar weer doorgaan. De 
kerstmiddag vindt zoals ieder jaar in Het Hoogspel plaats, 
en dit jaar is het op woensdagmiddag 15 december 2021.  
Het begint om 14.00 uur duurt tot plm. 16.00 uur. Zet u 
het alvast in uw agenda?  
De uitnodiging voor deze gezellige middag ontvangt u eind 
november. 
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u 
contact opnemen met Mineke Boerman, 
m.boerman.1@kpnmail.nl, telefoon 06 - 11 37 87 67. 
N.B. Wilt u wel de door het RIVM vastgestelde 
maatregelen in de gaten houden voor wat betreft QR-

code/gezondheidsverklaring of vaccinatiebewijs?  
 

Oproep  

Koffiedrinken na de kerkdienst  
In de Voorhof kunt u iedere zondag, na de kerkdienst in de 
Oude Blasius, een kopje koffie komen drinken. Een groep 
vrijwilligers zorgt ervoor dat dit iedere week weer in 
goede banen wordt geleid. Omdat er per zondag 2 
vrijwilligers nodig zijn, betekent dit dat men twee of drie 
keer per jaar een zondag aan de beurt is.  
Af en toe gebeurt het dat iemand het koffieschenken 
moet afzeggen. Gelukkig is er altijd een van de andere 
vrijwilligers die dan kan invallen. Maar om deze mensen 
niet onnodig te belasten, vragen we via dit berichtje om 
uw hulp. 
Misschien spreekt dit oproepje u aan en wilt u ook wel 
een paar keer per jaar op zondag meehelpen. Als u zich 
hiervoor wilt aanmelden kunt u contact opnemen met Alie 
van Zeben, telefoon 074 - 376 18 12. 
 

Kerkelijk leven voorheen  
Het kerkelijk leven is in de laatste halve eeuw veranderd. 
Enkele aspecten daarvan worden beschreven. Het betreft 
vooral het gebeuren in de Grote kerk, later Oude 
Blasiuskerk in Delden.  
Collectes 

De diakenen collecteerden met zogenaamde hengels. Dat 
waren lange stokken, vaak versierd met draaiwerk, met 
aan het eind een collectezak. Links vooraan in de kerk 
hangen nog 3 collectehengels naast het romaanse raam. 
Voor 1965 hingen de hengels een de achterzijde van de 
pilaar waar toen de preekstoel aan hing. De diakenen 
hadden bij het collecteren vaak zwarte handschoenen 
aan. 
Midden 20ste eeuw werden de hengels vervangen door 

de beenderen van Sint Hildegard bevinden. Zijn vrouw 
heeft daar echter steeds een stokje voor gestoken. 
Wanneer hij op een ochtend de stoute schoenen aantrekt 
en aan de reis begint, stort hij in aan het begin van de reis 
ter aarde en overlijdt hij. Dit leidt bij Jan tot het besef van 
zijn eigen situatie binnen zijn huwelijk en een ingrijpende 
actie om hier wat aan te doen. 
Voorafgaand aan de film een korte inleiding over de 
bijzondere vrouw die Hildegard was en is. Graag 
aanmelden voor deze film bij mij via de mail of bij het 
kerkelijk bureau via de (doorgeschakelde) telefoon. 
Toegang vrij, maar ook hier na afloop een vrije gift voor de 
onkosten. 
 

Straatpastoraat Amsterdam 

Onlangs kwam het verzoek van een straatpastor in 
Amsterdam, die daar als geestelijk verzorger werkzaam is 
op straat, in inloophuizen en woonvoorzieningen en zo 
probeert om de mens achter de verslaafde persoon weer 
op te delven. Je kunt je voorstellen dat zoiets leidt tot 
prachtige gesprekken en bijzondere situaties maar ook 
heel vaak tot teleurstellingen. Nu heeft iemand die door 
het straatpastoraat wordt begeleid de wens uitgesproken 
om nog eenmaal naar zijn oude omgeving terug te keren 
en ook de Oude Blasius te bezoeken. De kans bestaat dat 
het straatpastoraat een van deze zondagen in onze kerk te 
gast is. Onze Diaconie en tienerkerk zullen hen dan 
ontvangen.  
Ik ontving een exemplaar van de krant van het 
Amsterdamse Straatpastoraat en werd getroffen door 
onderstaand stukje: 
Onverhoord 

Duister is de nacht. Hij bidt maar krijgt geen antwoord. 
Zijn moeder komt dronken thuis. Ze ligt languit in de 
achtertuin. Buren kijken nieuwsgierig, alle kinderen 
schamen zich dood. Was hij maar dood, zijn cijfers gaan 
achteruit. Elke traan voor het slapengaan brengt hem 
dieper tot waanzin. Duister is de nacht. Hij bidt. Geen 
antwoord. Zijn moeder wordt thuisgebracht door de 
politie. Zijn zusje huilt: “Mama, mama.” De agent drukt 
het meisje opzij, duwt de moeder de woning binnen en 
smeert hem, zwaailichten sterven weg. Hij loopt naar zijn 
moeder en zegt: “Ik wou dat je dood was.” Ze kijkt haar 
zoon glazig aan en zegt: “Lieve zoon, ik sterf alleen als 
jullie liefde er niet meer is.” ‘s Morgens, wanneer ieder 
zich klaarmaakt om naar de kerk te gaan, mogen zij de 
badkamer niet in. Schreeuwend rent het kleine meisje 
rond het huis: “Mama, mama!”  
Hij weet wat er is gebeurd. En ze hadden beiden nog de 
Heer om hulp en genade gesmeekt voor moeder.  
Nooit meer zouden zij bidden. Liefde maakt en breekt een 
gezin. Nooit was de dag duisterder dan toen zij begraven 
werd. Harm 

 

Met hartelijke groet, 
Ds. Dick Juijn 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE 
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zakjes met twee 
(of drie) 
handvaten. Die 
moesten door de 
kerkgangers 
doorgegeven 
worden. In het 
begin stonden dan 
de diakenen aan 
het eind van de 
banken en gaven 
de zakjes door 
naar de volgende 
bank. Later 
moesten de 
kerkgangers dat 
zelf doen. 
Er waren drie 
collectes: één 

voor de kerk, één voor de diaconie en één voor bijzondere 
doeleinden. De laatste werd meestal bij de uitgang 
gehouden. De uitgangscollecte werd ook met zakjes, later 
steeds vaker en nu praktisch altijd met open schalen 
gehouden.  
Vroeger moest na de dienst het geld van de collectes door 
de diakenen geteld worden voor het in busjes voor de 
bank gedaan werd. Het bedrag klopte wel eens niet en 
daarom is dat later afgeschaft. 
Het lijkt er op, dat binnenkort baar geld uit de mode raakt 
en digitaal betaald zal moeten worden. Hierdoor zou dan 
het collecteren verdwijnen. 
Een paar anekdotes over het collecteren en tellen van het 
collectegeld die ik me herinner. 
Voor de restauratie van 1965 -1968 stond de Twickelbank 
op het koor. Als eerste verliet de barones de kerk door het 
kleine deurtje. Daarna gebruikten andere kerkgangers ook 
dit deurtje om de kerk te verlaten. Als er een openschaal-
collecte was, deed de barones daar een zilveren 

rijksdaalder in. 
Dat konden de 
andere 
kerkgangers die 
de kerk ook door 
het kleine deurtje 
verlieten dat zien. 
Tot de restauratie 
van 1965 – 1968 
werden de beide 
deuren aan de 
zuidzijde van het 
kerkgebouw 
gebruikt voor het 
ingaan en verlaten 
van de kerk. In 

1967 werd het zilvergeld door het rijk afgeschaft. 
Er was een keer een toerist in de kerk. Hij zat aan het 
gangpad. Toen de collectezak bij hem kwam vroeg hij aan 

3 collectehengels  

de diaken of hij een 10 gulden biljet kon wisselen. De 
diaken deed een greep in de collectezak en gaf hem 
kleingeld.  
Begin tachtiger jaren was de eerste kerstavonddienst om 
11 uur ’s avonds. Mijn vrouw was één van de diakenen en 
stond bij de uitgangsdeur te collecteren. Ik moest dus 
wachten. De dienst duurde lang en was tegen half één 
afgelopen. Toen moest het geld van de collectes nog 
geteld worden Daar waren we omstreeks half twee eerste 
kerstdag mee klaar. 
Het Heilig Avondmaal werd en wordt in de beide koren 
gehouden. De diakenen moesten aan het eind van de 
tafels in het zuider zijkoor de gebruikte schalen en bekers 
ophalen en op de koptafel neerzetten. Daarbij moesten ze 
oppassen niet over de grote ijzeren ringen van de daar 
liggende grafkelder steen te struikelen. Dat is nog zo. 
 

Dick Schuuring 

 

Lancering Kerk-App 

Aansluitend op de dienst van zondag 17 oktober jl. is de 
Kerk-App van de PG Delden gelanceerd. Op de website 
van de PGDelden en ook hier is 
een QR-code beschikbaar om 
de app te downloaden evenals 
een handleiding voor het 
installeren en gebruiken van 
de kerk-app op een 
smartphone of tablet.  
De app is bedoeld voor 
snellere berichtgeving binnen 
de geloofsgemeenschap en 
geeft mogelijkheden om de 
activiteiten van de kerk te volgen. Diensten zijn met een 
paar klikken live te volgen en geven aan collectes zo ook. 
Met een simpele klik op de agenda bent u op de hoogte 
van de komende activiteiten. Met deze kerk-app heeft u 
alles wat u wil weten van de kerk binnen handbereik. Voor 
de verschillende werkgroepen is er een gelegenheid om 
binnen de werkgroep te communiceren. De kerk-app is 
voor iedereen te downloaden echter omdat het een 
besloten gebruikersgroep is bestaat de kans dat u even 

moet wachten tot u toegelaten 
wordt. We hebben namelijk 
niet van elk gemeentelid of 
geïnteresseerde het  
e-mailadres. We doen ons best 
om de toegang zo eenvoudig 
mogelijk te maken.  
 

Rosalind Gertenbach, Mineke 
Boerman  
en Maarten Bruynes 

 

QR-code  

Zilveren rijksdaalder 
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Stichting WWvK wil voor elk kind, overal op aarde, een 
liefdevol klimaat scheppen met volop 
ontwikkelingskansen. Zij legt zich toe op het verbeteren 
van voorzieningen, zoals voeding, gezondheid, onderwijs, 
speelmogelijkheden, sociale zekerheid en ondersteuning 
in de opvoeding. 
Miljoenen kinderen in binnen- en buitenland leven in 
moeilijke omstandigheden, waar zij zelf niet voor hebben 
gekozen. Oorlogen, hongersnoden, natuurrampen en 
dichter bij huis sociaaleconomische ellende trekken een 
zware wissel op het leven van deze kinderen. 
Niet elke dag één gezonde maaltijd, naar het zwembad 
met je vriendjes, sportvereniging of mee met het 
schoolreisje, aangezien papa en mama daar geen geld 
voor hebben. 
Wat nu als je gewoon ontzettend pech hebt en je geboren 
bent met een fysieke of verstandelijke beperking? Heb je 
dan geen recht op een onbezorgde kindertijd? Ik vind van 
wel en WWvK deelt deze mening. 
Gelukkig zijn er mensen die zich het lot van anderen 
aantrekken, mensen die binnen hun mogelijkheden 
helpen waar ze kunnen. De buurvrouw die een paar 
lekkere appels komt brengen of dat 
klasgenootje dat één van zijn twee 
boterhammen aan dat kind met het 
lege lunchtrommeltje geeft. De 
buurtgenoot die met kerst een 
kerstpakket brengt naar een 
bijstandsmoeder. En in dat kerstpakket 
zitten dan niet alleen gezonde dingen, 
maar ook gewoon een zak lekkere 
dropjes, koetjesrepen en een fles cola. 
Hoe blij kun je kinderen daarmee 
maken?! 
Toen ik een paar jaar geleden in het 
maandblad van het Apostolisch 
Genootschap een oproep zag voor de 
functie van ambassadeur bij Stichting 
WWvK, heb ik gereageerd. Inmiddels 
ben ik vrijwillig ambassadeur voor 
WWvK voor de regio Twente/Salland/
Achterhoek en (tijdelijk ook in 
Groningen/Friesland Drenthe/Zwolle). 
In die regio’s zetten diverse leden en 
sympathisanten van het Apostolisch 
Genootschap zich in voor projecten in binnen- en 
buitenland. 
Jaarlijks organiseert de stichting een landelijke WWvK-

dag. Een dag waarop er binnen het Apostolisch 
Genootschap extra aandacht voor WWvK is. Op 2 oktober 
laten wij iedereen kennis maken met WWvK en tonen wij 

wat wij voor kansarme kinderen kunnen betekenen en 
laten wij zien wat er met het gedoneerde geld is gebeurd. 
Leden en sympathisanten kunnen financiële 
ondersteuning vragen voor projecten die gericht zijn op de 
toekomst van kinderen. Grote projecten zoals het bouwen 
van een school in Nepal en het opknappen van een school 
en schoolplein in Oeganda, zijn mooie voorbeelden van 
projecten waar WWvK aan heeft gedoneerd. Maar ook 
kleinere projecten, zoals speelgoed inzamelen voor AZC’s 
en vakanties voor kinderen met fysieke en/of 
verstandelijke beperkingen zijn projecten waarvoor 
WWvK zich hard inzet. De projecten worden geïnitieerd 
door particulieren en voor financiële ondersteuning 
kunnen zij hulp vragen aan de stichting WWvK. 
Natuurlijk kan er alleen financiële ondersteuning worden 
gegeven als er genoeg geld is. Dat geld komt van 
sponsoracties, periodieke donaties en eenmalige giften. 
Als u een donatie wilt doen, dan kan dat via 
NL31 INGB 0000 0019 84 ten name van: Stichting 
WereldWijd voor Kinderen te Baarn. Of via www.geef.nl. 
Meer informatie kunt u vinden op www.wwvk.nl 
Mocht u een mooi project hebben, dan kunt u contact 
opnemen om de mogelijkheden van een donatie te 
bespreken. Informatie kunt vinden op de website 
www.wwvk.nl of u kunt contact opnemen met de 
ambassadeur van WWvK in uw regio. 
 

Marcel Koops 

Een droomdekentje is een uniek en met liefde gemaakt 
dekentje voor een kind dat te maken heeft met een grote 
uitdaging in zijn/haar leven.  
 

Droomdekentjes Frankrijk 

APOSTOLISCH GENOOTSCHAP 
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 APOSTOLISCH GENOOTSCHAP 

Verslag  
Apostelbezoek aan de gemeenschappen Delden en 
Hengelo op zondag 24 oktober 

In de weekbrief voor zondag 7 november schrijft broeder 
Bert  Wiegman, apostel, over de enthousiaste bijdrage van 
het kinderkoor uit Hengelo/Delden. Ze hebben fantastisch 
meegeholpen om deze morgen tot een waardevolle 
belevenis te maken. Een samenkomst van liefhebbers, van 
mensen die willen voorgaan in liefhebben, in vergeven en 
opnieuw beginnen. Voor deze ontmoeting was gekozen 
om de weekbrief ‘Alles stroomt, niets blijft’ nog een keer 
te gebruiken. Het vermogen van de 
mens om zelf te scheppen en de wil 
om te bewegen, hebben we deze 
morgen, en alles wat daaraan vooraf is 
gegaan, sterk ervaren. Wat is het dan 
krachtig om die beweging met elkaar 
te doen vanuit de grondslag van ons 
geloof. 
Een bijzonder moment was de 
lidmaatbevestiging van Amy en Diana. 
Twee liefhebbers die met hun talenten 
en vermogens een bijdrage willen 
leveren aan een menswaardige 
wereld. 
Bij de voorbereiding van deze 
samenkomst waren er twee 
belangrijke aandachtspunten: 
1. Op welke wijze kunnen we 

invulling geven aan de wens van 
velen uit Delden om ook in de 
toekomst op deze locatie elkaar 
te kunnen ontmoeten. 

2. De continuïteit van de geestelijke verzorging, 
waarbij al in juni was gedeeld dat de 3 voorgangers 
zouden worden vrijgesteld. 

Bij die voorbereidingen is er door de beide 
gemeenschappen volop meegedacht en meegewerkt. Op 
zondag 3 oktober zijn beide gemeenschappen al 
geïnformeerd over de uitkomsten van het 
voorbereidingsproces. Op hoofdlijnen was dit: 
1. Vanaf 24 oktober gaan Delden en Hengelo verder 

als één gemeenschap met twee locaties. Er komt 
een nieuwe naam voor de gemeenschap. Totdat de 
nieuwe naam is gekozen hanteren we tijdelijk de 
naam Delden-Hengelo. 

2. De kring van geestelijk verzorgers bestond, inclusief 
de 3 voorgangers, uit 14 broeders en zusters. Voor 
de toekomst is met name naar voren gekomen dat 
het belangrijk is dat de verzorgers zich kunnen 
concentreren op de geestelijke verzorging en dat 
alle overige taken en aandachtsgebieden een 
gedeelde verantwoordelijkheid is van de gehele 
gemeenschap. De groep van geestelijk verzorgers 
kan dan ook kleiner zijn. Voor het invullen van de 
verantwoordelijkheid van drie elementaire 
taakgebieden van de geestelijke verzorging zijn er 8 

verzorgers gevraagd en die gaan in 
gelijkwaardigheid samen werken. 

3. Naast de geestelijke verzorging is het belangrijk dat 
de ontwikkeling van de gemeenschap wordt 
vervolgd. Zondag 24 oktober is dus geen eindpunt, 
maar veel meer een startpunt van de weg naar de 
toekomst. Voor die ontwikkeling komt Edwin de Wit 
uit Apeldoorn helpen en een aantal broeders en 
zusters uit de gemeenschap worden gevraagd om 
met hem samen te werken.  

 

Zondag was er eerst volop aandacht voor de vrijstelling 
van de 3 voorgangers, Jacko Bakker, Niek Mater en René 
Tip, waarbij ze zich alle drie op een mooie wijze uitspraken 
over wat het hun gebracht heeft. Vervolgens de 
vrijstellingen van vier geestelijk verzorgers. Naar allen is 
de dank en waardering uitgesproken voor de 
betekenisvolle bijdragen van eenieder. 
Daarna was er de warme en bemoedigende aandacht voor 
de aanwijzing van de verzorgers voor de komende tijd. 
Zondag is na afloop van de dienst dit ook nog eens bekend 
gemaakt in de gemeenschap middels een nieuws bulletin.  
Ik kijk met een dankbaar gevoel terug op de samenkomst 
en vooral ook op de wijze waarop we met elkaar hebben 
toegewerkt naar deze toekomstgerichte stappen. 
 

Met een hartelijke groet, Bertus IJdens 

Aanwijzing van de verzorgers voor de komende tijd 
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Bestuur Raad van Kerken in retraite  
Van woensdag 27 t/m vrijdag 29 oktober zijn wij als 
bestuur van de Raad van Kerken naar de Adelbert abdij 
van de benedictijner monniken in Egmond-binnen in 
Noord-Holland gegaan. Het was een uitgesteld bezoek 
naar aanleiding van ons laatste thema: Pelgrimage 
2019/2020. Ds. Koos Sluiter uit Almelo hadden we 
gevraagd ons te begeleiden in deze dagen. Hij was hiertoe 
bereid en deed het voortreffelijk. Op eigen kosten 
besloten we deze retraite te ondernemen. Voordat we de 
abdij bezochten gingen we langs de bedevaartplaats in 
Heiloo van “onze lieve vrouw ter nood”. Op deze plek 
bevindt zich een Mariabeeldje uit de 14e eeuw dat ooit 

een schip in nood rond die tijd heeft gered en waar een 
waterput met geneeskrachtig water ligt . Op het terrein is 
de Genadekapel en de Bedevaartkapel met het originele 
beeldje van Maria. Boven de Genadekapel staat de tekst: 
“Als Ge mij gaat eren zal het getij gaan keren.” Stefan 
bediende de ketting met de beker en gaf ons het 
geneeskrachtige water uit de put in onze handen. Daarna 
liepen we door het mooie park naar de beide kerken. Bij 
de abdij aangekomen werden we door een vriendelijke 
broeder George ontvangen en kregen we de sleutel van 
onze kamers en kregen koffie of thee. We hoorden dat er 
nog 12 paters waren in het klooster. Vele diensten hebben 
we bezocht en samen met de paters mee beleefd. We 
wilden ons bezinnen en tevens nadenken over een 
toekomstvisie voor de Oecumene. Ook het voortbestaan 

van ons Kerkennieuws kwam aan de orde. Kunnen we dit 
nog blijven bezorgen en welk percentage mensen leest 
hier werkelijk in? Problemen die niet makkelijk opgelost 
kunnen worden, maar waar we over spraken met elkaar.  
Koos gaf ons beelden en uitleg van het beeldhouwwerk uit 
een franse kerk en ook over de schilderingen in het 
plafond van de oude Blasiuskerk. Zelf moesten wij onze 
ervaringen vertellen. Na een bezoek aan de abdijwinkel en 
sommigen richting strand, sloten we onze dagen af met 
een sobere maaltijd met de monniken en keerden we moe 
en voldaan naar Delden terug. 
 

Ria Mudde 

 

Raad van Kerken - Delden 

Klostergang  

Bedevaartplaats “onze lieve vrouw ter nood” in Heiloo  

RAAD VAN KERKEN-DELDEN 
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 PDK 

PDK kerststukken, -kransen, -takken 
en lekkernijen 

Ook dit jaar gaan de vrijwilligers van 
de PDK weer aan de slag om voor u de 
mooiste kerstversieringen te maken. U 
kunt hun producten kopen op de 
Kerstmarkt in het centrum van Delden 
op zaterdag 18 december. We mogen 
ons al jaren verheugen op een grote 
belangstelling voor onze graftakken/-

stukken die op alle fronten de 
vergelijking met de “concurrenten/collega’s” ruim kunnen 
doorstaan. Als u zo’n graftak/ grafstuk of een mooi 
kerststukje VOORAF bij ons wilt bestellen, dan kan dat bij 
Siny Engelbertink, 074 - 376 74 33. Daarbij kunt u ook uw 
voorkeur voor de kleurstelling van het stuk aangeven. De 
bestellingen kunnen van de “werkvloer” worden 
opgehaald op donderdag, vrijdag of zaterdag.  
LET WEL: DEZE MANIER VAN BESTELLEN EN AFHALEN KAN 
UITSLUITEND TOT EN MET DINSDAG 14 DECEMBER 
OMDAT ANDERS DE AANLEVERING AAN DE 
KERSTMARKTEN IN HET GEDRANG KOMT 

Ook dit jaar natuurlijk weer onze overheerlijke 

kniepertjes, eigen gemaakte koek, cake en baklever-/ 
bakbloedworst op de markt van 18 december. De 
opbrengst komt ten goede aan ons project VAN ZWAK 
NAAR STERK, t.b.v. voortgezet onderwijs voor de 
schooljeugd van Migumomiri in Kenia. Wilt u ons 
financieel helpen, dan is uw steun zeer welkom op 
bankrekening NL66 RABO 0179 1586 43 ten name van de 
Projectengroep Deldense Kerken. 

Film: “The freedom writers diary” 

Op dinsdagavond 23 november om 19.30 uur zal in het 
gebouw van het Apostolisch Genootschap de film “the 
freedom writers diary” worden gedraaid. Het bestuur van 
het Apostolisch Genootschap is aangesloten bij de Raad 
van Kerken en biedt ons deze mooie ruimte aan waar we 
deze film mogen draaien. Iedereen is welkom en hiervoor 
uitgenodigd en alleen een vrije gift na afloop wordt op 
prijs gesteld.  
De film gaat over een lerares met haar leerlingen op een 
school in een achterstandswijk. De lerares behandelt het 
boek van Anne Frank. Zij vraagt de leerlingen om een brief 
te schrijven naar de vrouw die er voor zorgde dat het 
dagboek bewaard bleef. Een mooie film die ons beweegt 
tot denken. Tot ziens in de Emmastraat 9 in Delden. 
 

Ria Mudde  
 

Oecumenisch avondgebed 

Op donderdagavond 2 december om 19.00 uur is er weer 
een oecumenische avondgebed. We willen weer samen 
bidden en zingen met elkaar in de Oude Blasiuskerk. Ds. 
Henry Esser zal in dit avondgebed voorgaan. Herman 
Rupert zal ons begeleiden op de piano. Er zijn vele 
redenen om voor te bidden, alleen worden onze gebeden 
niet meteen verhoord. Toch is het goed om bij elkaar te 
komen om te zingen en te bidden. Totaal duurt het maar 
een half uurtje en daarna is er voor iedereen koffie in de 
Voorhof. 
Probeert u hier even vrij voor te maken. De wereld staat 
op zijn kop en wij mensen….wij verlangen naar rust en 
vrede, maar zullen dit zelf moeten bewerkstelligen. 
Welkom allemaal. 

Kerstversiering  
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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 

Bid- en dankdag 

Biddag voor gewas en arbeid wordt gevierd op de tweede woensdag van 
maart. De dankdag voor gewas en arbeid wordt gevierd op de eerste 
woensdag van november. 
In maart wordt er gebeden voor de zegen over het werk van de mensen. In 
november wordt God gedankt voor Zijn gaven. 
Vroeger in de middeleeuwen werden bij heftige gebeurtenissen zoals 
misoogst, oorlog of rampen “bededagen” ingelast. Na de reformatie (het 
ontstaan van het protestantisme) hebben de protestantse kerken deze dagen 
overgenomen. Door steeds regelmatiger werk werden deze dagen vaste 
vieringen: de huidige dank- en biddag. 
Ben jij ergens dankbaar voor? Waarvoor ben je dankbaar? Ben je iemand 
dankbaar? Zeg je dat hardop of is het voor jezelf? Lukt het jou om ook voor 
kleine dingen dankbaar te zijn? Of sta je er niet zo bij stil?  

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 


