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Het feest van kitsch en kunst. 
Met kerst proppen we Nederland 
vol met glitter. Ik vind het stiekem 
wel gezellig. Dierbare 
kinderherinneringen komen weer 
boven. Maar vreemd toch wel dat 
kerst vooral een tijd vol kitsch is; 
kerst heeft namelijk ook zo veel 
indrukwekkende kunst opgeleverd.  
Op de latere schilderijen van 
Rembrandt zijn vaak nadenkende, 
in zichzelf gekeerde personen te 
zien. Dat geldt ook voor zijn 
allerlaatste schilderij. Daarop staat 
de hoogbejaarde profeet Simeon 
die het kind Jezus in zijn armen 
houdt. De manier waarop diens 
blik is weergegeven, valt mij op. 
Simeons oude, halfblinde ogen zijn 
geloken, maar hij lijkt meer te zien 
en verder te kijken. Wat hij ziet? 
Rembrandt geeft geen antwoord. 
Het is aan mij om over deze vraag 
te peinzen. 
Goede kunst vult niet te veel in.  
Kunst leeft van de open ruimtes. Zij 
gaat verder dan woorden kunnen 
reiken.  
Dat geldt ook voor geloof.  
‘Muziek, poëzie, religie - ze 
ontstaan allemaal in de 
ontmoeting met dat waarvoor de 
rede geen begrippen en de taal 
geen namen heeft.’ (Abraham 
Joshua Heschel) Hoewel in kunst 
noch geloof noch het verstand 
uitgeschakeld is, begint zij niet bij 
het verstand.  
Zij ontspringen aan wat buiten mijn 
begrip valt, maar toch ook niet 
geheel buiten mijn bereik blijft. 
Wat betreft het kind Jezus, de 
oude Rembrandt heeft, denk ik, 
begrepen dat goede vragen meer 
zeggen dan antwoorden. 
 

Ds. Dick Juijn 

De kerstboom 

Attentie 

Wilt u KerkenNieuws ook  

in 2022 ontvangen? 

Lees dan het artikel  

op pagina 15 van dit blad.  



2 | KerkenNieuwsDelden 2021-10 

 

 

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 

 

Zaterdag 25 december 1e Kerstdag 

9.30 uur Eucharistieviering 

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

Zondag 26 december 2e kerstdag  
9.30 uur Eucharistieviering 

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

 

Woensdag 29 december 

18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Vrijdag 31 december Oudejaarsdag 

19.00 uur Eucharistieviering 

m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pater Boerkamp 

 

Zaterdag 1 januari Nieuwjaarsdag 

9.30 uur Eucharistieviering 

m.m.v. het dames-en herenkoor 

Pastoor J. Jansen 

 

Zondag 2 januari Openbaring des 
Heren 

9.30 uur Eucharistieviering 

m.m.v. het dames- en herenkoor 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 5 januari 
19.00 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zondag 9 januari Doop van de Heer 

Nieuwjaarsviering voor de Hele 
Geloofsgemeenschap 

Van de H. Geest 
9.30 uur in St. Isidorushoeve 

Het pastoresteam 

 

Woensdag 12 januari  
19.00 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

 

 

 

Zaterdag 15 januari 
19.00 uur Eucharistieviering 

m.m.v.  
Pastoor J. Jansen 

 

Zondag 16 januari 
9.30 uur Oecumenische viering 

Pastor R. Doornbusch en Ds. Sluiter 

 

Woensdag 19 januari 
19.00 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

 

 

Helaas kunnen wij u i.v.m. de huidige 
wisselende coronamaatregelen nog 
geen verdere tijdstippen van 
vieringen verschaffen, houdt u de 
mededelingen in de kerk in de gaten 
en de website van de Heilige Geest 
parochie: 
www.heiligegeestparochie.nl  
of neemt u op dinsdagmorgen of 
vrijdagmorgen contact op met het 
secretariaat van de 
geloofsgemeenschap: 074 - 376 12 01.  

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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Elke eerste zondag van de maand om 
9.30 uur eredienst 

 

Elke derde zondag van de maand om 
10.00 uur gesprek op zondag 
(aanmelden zal nodig zijn) 
 

Email:  
delden@apgen.nl 
 

Website:  
www.apgen.nl/delden 

file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/1 In welke plaats is dit.docx
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/1 In welke plaats is dit.docx
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/1 In welke plaats is dit.docx


2021-10 KerkenNieuwsDelden | 3 

 

 

 

 

Vrijdag 24 december 

Kinderkerst musical 
16.00 uur: ds. D. Juijn 

Eerste collecte: Diaconie 

Tweede collecte: Kerk 

 

 

Vrijdag 24 december 

Kerstnachtdienst online 

19.30 uur: ds. D. Juijn 

Eerste collecte: Diaconie 

Tweede collecte: Kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 25 december 

1e Kerstdag 

10.00 uur: ds. D. Juijn 

Oppas: Joke Lammertink 

Kindernevendienst. 
Eerste collecte: Diaconie 

Tweede collecte: Kerk 

 

Zondag 26 december 

2e Kerstdag 

10.00 uur: ds. D. Juijn 

Kindernevendienst:  
Charlotte Oude Luttighuis 

Eerste collecte: Diaconie 

Tweede collecte: Kerk 

 

Vrijdag 31 december 

Oudejaarsdag 

16.00 uur: ds. D. Juijn 

Eerste collecte: Diaconie 

Tweede collecte: Kerk 

 

Zondag 2 januari 
10.00 uur: ds. D. Juijn 

Kindernevendienst; Han Sligt 

Eerste collecte: Diaconie 

Tweede collecte: Kerk 

 

Zondag 9 januari 
10.00 uur: ds. P. ten Kleij 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Diaconie 

Tweede collecte: Kerk 

 

 

 

Zondag 16 januari 
 9.30 uur Oecumenische viering in 
Nieuwe Blasius 

Pastor R. Doornbusch en Ds. Sluiter 

 

Zondag 23 januari 
10.00 uur: ds. D. Juijn 

Kindernevendienst 
Eerste collecte: Diaconie 

Tweede collecte: Missionair werk-kerk 
in, van en voor het dorp 

 

Zondag 30 januari 
10.00 uur: ds. D. Juijn 

Kindernevendienst 
Eerste collecte: Diaconie 

Tweede collecte: Interactief aan de 
slag met de bijbel JOP 

 

Zondag 6 februari 
10.00 uur: ds. G. Veening 

Kindernevendienst 
Eerste collecte: Projectzondag 

Tweede collecte: Kerk 
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Licht 
Als alles duister is ontsteek dan een lichtend licht dat nooit meer dooft. Woorden van een lied uit Taizé begonnen in mij 
te zingen toen ik aan dit stukje begon. Een lied wat je de hele dag kunt blijven herhalen. Donker en licht, de duistere 
dagen voor kerst en dan het licht. Hoe donkerder, hoe helderder je het schijnsel van het licht kunt zien. Hoe is het in 
deze periode, in ons land, in onze kerk, in ons zelf? Hebben we nog het vertrouwen dat het beter gaat worden? Kunnen 
we tegen de verdrukking in blijven geloven in het grote geschenk van kerst. Een kind is ons geboren. Een kind dat wil 
zeggen er begint weer iets nieuws. Wanneer we kijken in de ogen van een pasgeboren kind, kun je de onbevangenheid, 
het kwetsbare zien. Het kind geeft zich vol vertrouwen over aan de liefdevolle armen van zijn moeder. We gaan het 
feest van de geboorte van het kindje Jezus vieren. Er zullen geen goedbezochte vieringen zijn waar we uit volle borst de 
kerstliederen zingen om het kind welkom te heten. Kunnen we het kind toch ontvangen? In de stilte van ons hart, in de 
stilte van ons huis. In onze eigen omgeving kunnen we een plekje maken om het licht te ontvangen wat ons tegemoet 
komt. We kunnen het kind ontvangen wanneer we ons hart en onze armen openen. 
 

Anja van de Haar 

SPELREGELS 
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In de Heer zijn overleden 

Ria Smit - 10 november - 92 jaar - de Stoevelaar - w.v. A. Wegdam 

Frans Brummelhuis - 11 november - 81 jaar - Demmersweg 2 -  
e.v. E. Piedraverde 

Lies Oonk - 20 november - 91 jaar - St. Jozef - w.v. J. Lamers 

Frans Raanhuis - 24 november - 91 jaar - Torendijk 18 - w.v. G. Groothuis 

Jan Bruins -29 november - 85 jaar - Stadshagen 151 - e.v. W. Harmelink 

 

Kind laten dopen? 

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

Van de pastoraat groep 

 

Eucharistieviering zaterdagavond 18 december 19.00 uur 

Het is op dit moment nog niet zeker of deze viering door de maatregelen met 
betrekking tot Corona kan doorgaan.  
Eucharistievieringen woensdagavond 18.30 uur 

Het is op dit moment nog niet zeker of deze vieringen door de maatregelen 
met betrekking tot Corona kunnen doorgaan.  
Blijf de berichtgeving hieromtrent op de website, in de media en via 
mededelingen in de kerk volgen.  
 

Kerstvieringen Kerstmis 2021 

Afspraken van de bestuurscommissie (overlegorgaan van de drie 
samenwerkende parochies) naar aanleiding van de jongste door de overheid 
genomen maatregelen met betrekking tot Corona. 
We hebben onze gedachten laten gaan over de vieringen met Kerstmis. Ons 
beeld is dat, gezien het nog steeds hoge niveau van de besmettingen, de nu 
afgekondigde maatregelen minimaal ook dan van kracht zullen zijn. En om 
eenieder tijdig te kunnen berichten wat er dan mogelijk is, hebben we het 
volgende besluit genomen. Omdat we verwachten dat het aantal bezoekers 
van de Kerstvieringen, met name op de Kerstavond, veel hoger zal zijn dan de 
daarvoor beschikbare ruimte, worden alle vieringen op 24 december 
geschrapt. Voor de Eerste en de Tweede Kerstdag gaan de vieringen wel door, 
maar weer met verplichte aanmelding van tevoren en we moeten ons houden 
aan de algemene bekende voorschriften. 
 

Reserveren verplicht  
Wanneer mensen de Eucharistieviering in de H. Blasiuskerk te Delden op 
Eerste Kerstdag om 9.30 uur of op Tweede Kerstdag om 9.30 uur willen 
bijwonen, kunnen zij zich donderdagmorgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur en 
vrijdagmorgen tussen 09.00 uur en 12.00 uur telefonisch aanmelden, opgeven, 
reserveren via telefoon 074 - 376 12 01 secretariaat geloofsgemeenschap H. 
Blasius Delden.  
Aanmelden, opgeven, reserveren via email is ook mogelijk: 
delden@heiligegeestparochie.nl (s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer in 
de mail vermelden). 
Het pastoraal team en het parochiebestuur zijn van mening, dat dit systeem 
het voor zoveel mogelijk parochianen mogelijk maakt, om een Kerstviering bij 
te kunnen wonen.  
U kunt alleen reserveren als u geen corona-gerelateerde klachten heeft! Krijgt 
u tussen reserveren en het moment van de viering corona-gerelateerde 
klachten, dan dient u uw reservering te annuleren  
Opgelet: bovengenoemde afspraken zijn op 30 november gemaakt en kunnen 
nog veranderen of al veranderd zijn op het moment dat u dit leest.  
Blijf de berichtgeving hieromtrent op de website, in de media en via 

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 
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generaties. 
De vrijheid van het christelijk geloof is geen statische visie 
op leven en cultuur, maar een dynamische visie, ook op 
traditie. Het is eerder een vrijheid die van iedereen vraagt 
om voortdurend op reis te zijn, gericht op de volheid. Dat 
is het grote geschenk dat Jezus Christus ons heeft 
gegeven. De Heer heeft ons kosteloos uit de slavernij 
bevrijd en ons op het pad gezet om in volledige vrijheid te 
wandelen. 
(Katholiek Nieuwsblad, 22 oktober 2021; vertaling 
Susanne Kurstjens) 
 

Advent: Tijd van verlangen, tijd van verwachting.  
Maar waar verlangen we naar, wat verwachten we? Onze 
wereld met haar chaos geeft voldoende reden om uit te 
zien naar een betere wereld. 
Nogmaals de vraag: waar verlangen we naar, wat, wie 
verwachten we? De christelijke traditie biedt - in het 
voetspoor van de Joodse traditie - een bundel verhalen 
waarin een visioen en een weg worden geboden. Het 
visioen van een nieuwe geheelde wereld: “Eer aan God in 
den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij 
welbehagen heeft.” De weg, opgevuld en rechtgemaakt, 
waardoor de ene mens de ander kan bereiken, de weg tot 
God en zijn rijk van gerechtigheid en vrede. De 
verwachting die we in de Advent vieren is het uitzien naar 
én de komst van Jezus, verlosser en richtingwijzer voor 
ons bestaan én de nieuwe toekomst die in Hem gegeven 
is. 
Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis. De 
zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e en 4e zondag van 
de Advent. In de kerk komt een adventskrans te hangen. 
Daar staan vier kaarsen op. Iedere zondag van de Advent 
wordt er een kaars ontstoken. We zien uit naar de komst 
van Jezus “het Licht der wereld”. 
Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe 
meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter Jezus, het Licht, 
nabij is. 
 

Winterzonnewende en Kerstmis  
Lente, zomer, herfst, winter. De winterzonnewende en de 
zomerzonnewende, in de lente en de herfst de dag en 
nachtevening. Onze verre voorouders kozen deze 
keerpunten als tijden voor hun grote feesten. Leven en 
dood, groei en afbraak, gebrek en overvloed, vreugde en 
verdriet, uitbundige verbondenheid en harde 
eenzaamheid werden erin uitgedrukt. Niet toevallig 
werden bij de kerstening van onze landen de grote 
kerkelijke feesten ingepast in deze keerpunten van de 
natuur. Met de keerpunten in de natuur drukten onze 
verre voorouders hun grote levensvragen en 
levenservaring uit. 
“Welk licht verwachten wij met Kerstmis?” 

De christelijke boodschap speelde er zo goed mogelijk op 
in. Toch is het goed het fundamentele verschil te blijven 
zien tussen de levensvisie van onze verre voorouders en 

mededelingen in de kerk volgen.  
Uniformiteit is niet christelijk,  
eenheid in verscheidenheid wel 
Tijdens de algemene audiëntie van 13 oktober legde paus 
Franciscus uit dat we als katholieken moeten openstaan 
voor alle culturen, “want Christus werd geboren, stierf en 
verrees voor iedereen”. 
De apostel Paulus zegt dat als je Christus volgt, het niet 
meer uitmaakt of je te Jood bent of heiden. Het enige dat 
telt, is "geloof zich uitend in liefde" (Gal. 5,6). Geloven dat 
we bevrijd zijn en geloven in Jezus Christus die ons bevrijd 
heeft. Paulus' tegenstanders vielen hem vanwege die 
woorden aan. Zij beweerden dat hij zo dacht om bij 
iedereen in de smaak te vallen, door de eisen van zijn 
striktere religieuze traditie af te zwakken. Dezelfde 
woorden horen we bij de huidige fundamentalisten: de 
geschiedenis herhaalt zich altijd. 
Het geloof ontvangen betekent voor Paulus niet dat we 
afstand doen van de kern van onze culturen en tradities, 
maar alleen van datgene wat de nieuwheid en zuiverheid 
van het Evangelie in de weg staat. Omdat de vrijheid die 
voor ons ver kregen is door de dood en verrijzenis van de 
Heer niet conflicteert met de culturen en de tradities die 
we hebben ontvangen, maar daarin eerder een nieuwe 
vrijheid introduceert, die van het Evangelie. De bevrijding 
die door het doopsel wordt verkregen, stelt ons in staat 
om de volledige waardigheid van Gods kinderen te 
verwerven. Zodat we goed geworteld blijven in onze 
culturele wortels en ons tegelijkertijd openstellen voor het 
universele van het geloof dat elke cultuur doordringt, de 
daar aanwezige zaden van waarheid herkent en daarvan 
ten volle het goede ontwikkelt dat erin aanwezig is. 
In de oproep tot vrijheid ontdekken we de ware betekenis 
van de inculturatie van het Evangelie: in staat zijn de Blijde 
Boodschap van Christus de Verlosser te verkondigen met 
respect voor wat in de verschillende culturen goed en 
waar is. Dat is niet gemakkelijk! Het is heel verleidelijk om 
het eigen levensmodel te willen opleggen alsof dat het 
meest geavanceerde en het aantrekkelijkste is. Er zijn in 
de geschiedenis van de evangelisatie zoveel fouten 
gemaakt door één enkel cultureel model op te willen 
dringen! Uniformiteit als levensregel is niet christelijk! 
Maar verscheidenheid, eenheid in verscheidenheid wel. 
Vandaar de plicht om de culturele herkomst van elke 
persoon te respecteren. 
Dat betekent je katholiek noemen en spreken van de 
katholieke Kerk: het is geen sociologische denominatie om 
ons te onderscheiden van andere christenen. 
Katholiek is een bijvoeglijk naamwoord dat universeel 
betekent: dat wil zeggen dat de Kerk openstaat voor alle 
volkeren en culturen van alle tijden, omdat Christus werd 
geboren, stierf en verrees voor iedereen. 
Cultuur daarentegen is van nature voortdurend in 
verandering. Als wij over geloof willen praten zoals dat in 
de afgelopen eeuwen werd gedaan, zouden we het risico 
lopen niet begrepen te worden door de nieuwe 

HEILIGE BLASIUS 
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de levensvisie waaruit de christelijke boodschap stamt. De 
wisseling van de seizoenen vormt een eindeloze 
cirkelvormige herhaling. De mensen zijn ervan afhankelijk. 
Een goede of slechte oogst is een kwestie van leven of 
dood.  
 

De Bijbel 
De Bijbelse visie legt een heel ander accent. Zij is gericht 
op een toekomst en vormt als het ware een pijl. De bijbel 
wil verwoorden hoe God zich in laat met de geschiedenis 
van de mensen. Of nog exacter uitgedrukt, hoe God met 
de mensen geschiedenis wil schrijven. Zo sluit Hij een 
persoonlijk verbond met Abraham en Mozes. Zij gaan op 
uittocht als antwoord op Gods belofte. De Bijbelse visie 
legt de nadruk op de intermenselijke relatie en de relatie 
met God. Het onderhouden van Gods gebod (zie Matteüs 
22:36-40) is de cement van de gemeenschap. De 
religieuze feesten zijn geen uitdrukking voor de zich 
herhalende natuurfenomenen, maar gedenkfeesten voor 
de grote stappen die de mensen hebben gezet, op hun 
tocht met God door de doorlopende geschiedenis. Die 
tocht wordt gedragen door de hoop op een beloofd land 
of op de komst van de Jezus de Messias.  
 

Welk licht verwachten wij met Kerstmis?  
Zal het blijven bij de vraag: “Wat eten we met Kerstmis?” 
Of gaan we zeggen: “Ik zal blij zijn als het weer voorbij is?” 
Of zullen met de lichtjes in de kerstboom eveneens de 
lichtjes in ons hart weer helderder gaan oplichten? Het 
antwoord zal voor een groot deel afhangen van onze 
eigen keuze. 
 

“Zo met mensen omgaan dat ze zich opnieuw geboren 
voelen” 

 

HEILIGE BLASIUS 

Jan Horck 

(met dank aan Robert Ceusters s.j, en  
Joost Jansen o.praem.) 
Kerstviering ouderen 

De kerstviering voor ouderen op 22 december gaat 
vanwege de toename van ‘corona’ en de daar aan 
gekoppelde te grote gezondheidsrisico’s niet door. 
 

Kerststukken op het kerkhof 
Veel mensen plaatsen in de kersttijd kerststukken op 
graven van hun dierbaren. 
Dit wordt door eenieder gewaardeerd. Echter als ver na 
de kersttijd de kerststukken nog op de graven blijven 
staan , geeft dat een rommelige aanblik (verwelkte en 
verkleurde kerstversiering). 
En dat terwijl het kerkhof zelf zo prachtig door vele 
vrijwilligers wordt onderhouden!  
De locatieraad deelt bij deze mee, dat kerststukken 
(duidelijk herkenbaar aan de kerstversiering die in de 
grafstukken verwerkt zijn) die voor de aanvang van de 
Goede Week nog op de graven liggen door de beheerder 
verwijderd worden.  
 

Kerkhof weer verlicht met Kerstmis 

Ook dit jaar zal het kerkhof middels glazen met kaarsen 
weer verlicht worden 

. 
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De actie Kerkbalans in Delden start met het luiden van de kerkklokken van de Oude en de Nieuwe Blasius op 
zaterdag 15 januari 2022. De Protestantse Gemeente en de Rooms Katholieke kerk (geloofsgemeenschap H. Blasius) 
doen weer een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage ten behoeve van de eigen plaatselijke gemeente, 
geloofsgemeenschap en kerk.  

Het thema van de Actie is  

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 

Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.  

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is 
noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.  

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u 
mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de 
toekomst om Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten in stand te houden.  

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!  

 

Namens de Rooms Katholieke Kerk (geloofsgemeenschap H. Blasius)  

Jan Horck  

Namens de Protestantse Gemeente in Delden  

Job Dekens  
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 PROTESTANTSE GEMEENTE 

Predikant: 
Ds. Dick Juijn 

Kerkplein 1, 7491 BM Delden 

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

e-mail: dickjuijn@planet.nl 
 

Coördinator voor vrijwillige kosters 

Mw. Wiarda Heerze 

telefoon 06 - 53 56 96 49 

e-mail: wiardaheerze@hotmail.com 

 

Kerkelijk Bureau: 
Kerkstraat 6 (De Voorhof) 
telefoon 074 - 376 23 69 

Open dinsdag 09.00 uur - 11.30 uur 

e-mail: k.b.delden@hetnet.nl 
 

Correspondentieadres: 
Protestantse Gemeente Delden  
Kerkstraat 6, 7491 BL Delden 

telefoon 06 - 57 01 03 04 

e-mail: scribapgdelden@gmail.com 

 

 

 

Bankrelaties:  
Diaconie 

 NL08 RABO 0313 3066 13 

College van kerkrentmeesters 

 NL96 RABO 0313 3773 91 

St. Vrienden van De Oude Kerk 

 NL18 RABO 0313 3221 47 

Vrijwillige bijdrage 

 NL48 RABO 0373 7176 87 

 

Beluisteren kerkdiensten:  
via internet: www.kerkdienstgemist.nl  
Overijssel, Delden.  
Ook te beluisteren:  
Kerkdiensten van afgelopen maanden 
Begrafenisdiensten. Als u geen internet 
heeft en ook niet krijgt kunt u een 
kerkradio aanvragen bij:  
Derk Rouwhorst 

telefoon 074 - 376 36 00 

 

Website:  
www.pgdelden.nl 

 

Geboortebericht Willemijn 

Je bent 1000 lieve dingen die ik nooit meer wil vergeten en als je het niet erg 
vindt laat ik ze je alle 1000 weten. Met deze woorden vertellen Arjan 
Luchtmeijer en Annelyn Lantink over de geboorte van hun dochter Anna 
Margje Wilhelmina. Geboren op 29 oktober 2021. 
De doop van Willemijn zal plaatsvinden op zaterdag 18 december in de Oude 
Blasius. 
 

Geboortebericht Sandra 

Het wonder bestaat. Onze diepste wens vervuld en daarmee zijn we zo 
verguld. Dat staat boven het geboortekaartje dat we ontvingen van Jacques en 
Prisca Rood, voor hun dochter Sandra Annick. Geboren op 7 november 2021. 
Een van de eerste wensen in onze wensboom die is vervuld. Daarom is ook 
gevraagd Sandra in de Oude Blasius te dopen. Dit zal gebeuren in de middag 
van de Eerste Kerstdag. 
 

In memoriam: Dina Clasina Vos-Neervoort  
Begin 2020 werd het 65-jarig huwelijksfeest herdacht op een mooie dag, met 
veel bezoek. En samen zeiden ze: over 5 jaar vieren we gewoon weer een 
feest. Maar helaas. Er is een streep doorheen gezet. Op 9 november overleed 
Dini Vos. 87 jaar oud. Sinds enkele 
maanden woonde zij met Bertus in De 
Wieken, daarvoor aan de Julianastraat. 
Dini werd geboren in Hengelo en al op 
jonge leeftijd leerde zij Bertus kennen 
bij de Koninklijke Nederlandse 
Katoenspinnerij in Hengelo. Op 20- 
jarige leeftijd trouwden ze en na een 
tijd gewoond te hebben in Hengelo 
verhuisden ze naar het Waterland in 
Delden en later naar de Julianastraat. 
Als moeder was Dini heel zorgzaam en 
zou haar kinderen in alles begeleiden 
waar nodig was. Haar leven tekende 
eenvoud uit, maar ook grote 
tevredenheid met alles wat haar in het 
leven geschonken werd. Ze genoot van 
de vakanties naar Oostenrijk en van puzzelen. 
Dini was iemand met een groot geloof, opgegroeid in de wereld van het 
Apostolisch Genootschap. Daar was ze dankbaar voor en heeft ze altijd met 
waardering over gesproken. Via Bertus werd ze Nederlands-Hervormd, en we 
kennen Dini en Bertus in de Oude Blasius als het echtpaar dat steevast als 
eerste op zondag aanwezig was, erg gehecht aan hun vaste plaats. De laatste 2 
jaar kon het alleen niet meer, ook door de ziekte van Dini. Een ziekte die vooral 
in haar laatste dagen zich liet gelden. Vlak voor haar dood zaten we samen bij 
Dini en zei Bertus: ‘God beschikt, maar wat heb ik veel van haar gehouden!’. 
Op dinsdag 16 november, heel vroeg, hebben de klokken van de Oude Blasius 
geluid om haar uitgeleide te doen. We hebben een dankdienst gehouden en 
Psalm 23 gelezen. Haar kinderen noemden Dini een levendige gelovige. Ze 
leefde voor haar geloof en wilde dat ook in de praktijk brengen. Voor haar was 
er een God die herder is. Psalm 23 spreekt over die geborgenheid en in dat 
vertrouwen is Dini in Borne gecremeerd. 
 

Ds. Dick Juijn 

 

 

Dina Clasina Vos-Neervoort  
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In memoriam: Cornelis Carsten Claassen  
Iedereen schrok ervan toen we in de kerk erover 
vertelden, want hij stond nog midden in het leven. 
Tegelijk, als je hem goed kende, zag je dat het op een of 
andere manier toch wat minder ging. Plotseling overleed 
op donderdag 25 november Cees Claassen. Hij woonde 
aan de Oude Benteloseweg en is 83 jaar geworden. 
Cees werd geboren aan de Noordwal en vertelde weleens 
verhalen over zijn jeugd in de omgeving van de kerk. Een 
goede jeugd. Hij leerde Ploon kennen met wie hij in 1966 
trouwde en zij werden de ouders van Helma en Arno. 
Jarenlang heeft Cees bij bouw- en woningtoezicht gewerkt 
van de gemeente Ambt-Delden. Cees is altijd graag naar 
zijn werk gegaan, kwam zo in contact met veel mensen. 
Hij was stipt en daardoor kon je goed op hem bouwen. 
Soms wel een tikkel eigenwijs. Ook in het gezin. Het kon 
behoorlijk knetteren als je ander idee had dan hem. Maar 
dat zei niks over wat Cees van jou als mens vond. Het 
hoorde er gewoon bij. Vaak had hij ook recht van spreken, 
want zijn creativiteit en zijn inzicht om dingen te maken 
was groot. Ook de Oude Blasius heeft op vele plekken de 
handen van Cees gevoeld. Zijn grootste taak was wel die 
van hulpkoster bij de hele familie Tuitert, dus heel wat 
jaren. Cees stond er. In alle dienstbaarheid. Ook van dat 
werk heeft hij altijd gehouden. 
Tot op het laatst heeft Cees zijn beste beentje voortgezet. 
We wisten dat hij kwetsbaarder werd. Soms ook wat 
vergeetachtig. Toch kon hij veel dingen blijven doen. 
Op donderdag 2 december hebben we in zijn Oude Blasius 
de dankdienst gehouden en stonden stil bij zijn 
levensweg. Ook aan de hand van Psalm 121. De woorden 
die ook staan boven de glazen de deuren in de kerk: De 
Heere zegene uw ingang en uw uitgang. God is erbij als je 

wordt geboren. 
God is erbij als je 
sterft. In dat 
vertrouwen is 
Cees in Borne 
gecremeerd. 
 

Ds. Dick Juijn 

 

Bij de diensten 

Helaas gaat het dit jaar weer allemaal zo anders dan 
gehoopt. Maatregelen die ervoor zorgen dat we genoeg 
afstand van elkaar houden om dat ellendige virus in te 
dammen. In de maand december mag de dienst op het 
laatst om 16.00 uur aanvangen. Maar u bent en blijft 
welkom in de kerk, en natuurlijk blijven ook online de 
diensten te volgen. Mocht er toch iets kunnen en mogen 
veranderen dan berichten we daar over. Voor nu zijn de 
diensten als volgt: 
Allereerst op zaterdag 18 december is de doopdienst van 
Willemijn Luchtmeijer. Altijd een feest om een nieuw 
leven in ons midden op te nemen. 
Op zondag 19 december vieren we de Vierde Zondag van 
de Advent en lezen we uit Lucas 1, 57-80 over: 
‘Verwondering ziet meer’. Het spreekt van optimisme en 
verwondering. We breken een lans voor het optimisme, 
want dankzij het optimisme zien we toekomst. 
Op Kerstavond zijn er 2 diensten. Om 16.00 uur is er de 
kerstmusical, waarvoor een groep kinderen met de leiding 
van de Kindernevendienst hard heeft gewerkt. 
Om 19.30 uur is er een kerstavonddienst, maar deze is 
enkel online te volgen. Vorig jaar hebben we die ingevuld 
in de vorm van het zingen van Carols, een afwisseling van 
liederen, Bijbeltekst, overdenking en gebed. Deze dienst is 
toen zeer hoog bekeken en gewaardeerd en van meerdere 
mensen kregen we het verzoek dit te herhalen. 
Op Eerste Kerstdag zaterdag 25 december lezen we Lucas 
2, 1-20, rond het thema: “Mijn hart weet wat mijn 
verstand niet zegt.” Het kerstverhaal is ongelooflijk, in de 
zin van ongeloofwaardig. Hoofd en hart is een spanning 
die hoort bij het leven, die hoort ook bij geloof en dus ook 
bij Kerst. Die spanning proberen we deze ochtend onder 
woorden te brengen. 
In de middag van de Eerste Kerstdag zal de doopdienst zijn 
van Sandra Yannick Rood. 
De hele kerk is deze middag geopend van 14.30 uur tot 
17.00 uur voor een bezoek aan het kerststalletje. 
Op Tweede Kerstdag, die dit jaar op zondag valt, is er een 
dienst om 10.00 uur. We horen over de oude Anna, die in 
het verhaal de jonge kleine Jezus ontmoet, en die ons de 
waarde herinnert van oud en sterk geloof. We lezen uit 
Lucas 2. 
Oudejaarsavond zal er een avondgebed zijn om 16.00 uur. 
Een dienst waarin we het leven van onze gemeente in 
2021 de revue laten passeren. We denken terug aan 
activiteiten, noemen de namen van de kinderen die zijn 
gedoopt, gehuwden, de overledenen, en ontsteken 7 
kaarsen bij al die herinneringen uit het voorbije jaar. 
Op zondag 2 januari 2022 denken we na over ‘Gods licht’ 
aan de hand van Genesis 1, 1-5. Aan het begin van het 
nieuwe jaar lezen we dan ook over een nieuw begin, het 
begin van het Scheppingsverhaal. 
Zondag 9 januari zal ds. Peter ten Kleij uit Nijverdal 
voorgaan. Het leesrooster voor deze zondag geeft aan: 
Johannes 1, 19-34. 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Cornelis Carsten Claassen  
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plaatsvinden te midden van de vierende gemeenschap op 
zondagmorgen. Zo wordt zichtbaar dat de dopeling er niet 
alleen voorstaat, maar wordt opgenomen in een 
gemeenschap van mensen die proberen Jezus te volgen. 
Mede door de Coronapandemie bereiken mij het laatste 
jaar verzoeken voor een doopplechtigheid in de kring van 
familie en vrienden. Als kerkenraad hebben we besloten 
hier vooralsnog positief op te reageren tijdens deze 
pandemie. Maar wellicht ook daarna, want we beseffen 
dat we in een sterk veranderende cultuur leven, waarbij er 
nog wel betrokkenheid bij de kerk is, maar niet meer in 
die mate als voorheen waarin jong en oud wekelijks op 
zondag naar de kerk komt. Niettemin blijft een doop te 
midden van de gemeente ons eerste uitgangspunt. 
 

Petrus in het land (KRO-NCRV) 
Wellicht kent u het Tv-programma, dat wekelijks op 
zaterdagmiddag wordt uitgezonden op NPO 2. Zo rond de 
klok van vijven, na het Journaal. Het programma 
portretteert protestantse kerken als vindplaatsen van 
geloof, hoop en liefde. Van grote stadskerken tot kleine 
dorpsgemeenten in Nederland. De predikanten, verstilde 
kerkgebouwen en hoopgevende initiatieven van kerkleden 
zijn de ingrediënten van iedere uitzending. De voorganger 
richt een korte meditatie en een zegenwens tot de kijker. 
Daarnaast is te zien hoe kerkleden hun geloof in de 
praktijk handen en voeten geven. Elke uitzending wordt 
afgesloten met een bijzondere vertolking van een 
kerklied. Onze Deldense gemeente is gevraagd aan dit 
programma deel te nemen en daarvoor zijn in de maand 
december op meerdere dagen opnames gemaakt. Als 
gemeente geven we heel Nederland zo de kans om even 
te kijken in de keuken van de Oude Blasius. We houden u 
op de hoogte van de uitzenddag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 16 januari is er in de Oude Blasius geen dienst, 
maar zal een Oecumenische Dienst worden gehouden in 
de Nieuwe Blasiuskerk, waar als gastpredikant ds. Koos 
Sluiter uit Almelo zal voorgaan. Ds. Sluiter heeft in oktober 
de leden van de Raad van Kerken begeleid op hun 
pelgrimage naar het klooster van de Benedictijnen in 
Egmond-Binnen. Daar zal in deze dienst vast nog op 
worden teruggekomen. De dienst is in de R.K. Kerk en dus 
ook op hun kerktijd: 9.30 uur. 
Zondag 23 januari, het is nog steeds de eerste maand van 
het nieuwe jaar, lezen we uit Jozua 1. Het is in de kerk een 
oud gebruik om op de eerste zondagen van het nieuwe 
jaar uit het boek Jozua te lezen. En dan gaat het in het 
begin van het boek Jozua over de intocht in het beloofde 
land, ook als het ware een overgang naar iets nieuws. We 
denken erover na rond het thema: Verover je eigen hart. 
Op zondag 30 januari lezen we Jozua 5,13 – 6, 5. Als je het 
boek Jozua letterlijk neemt met al die verschrikkingen van 
oorlog en strijd, zit je volgens mij goed fout. Ik wil dit 
verhaal vanmorgen proberen uit te leggen als een morele 
campagne, waar eerbied centraal staat. Het thema luidt: 
“Hoe sterk zijn mijn muren?!” 

Op zondag 6 februari zal ds. Gerco Veening uit Borne/
Oldenzaal in de Oude Blasius voorgaan. Op het leesrooster 
staat Lucas 5, 1-11. 
 

Kerk open op Eerste Kerstdag  
De laatste jaren is het gewoon geworden om in de middag 
van Eerste Kerstdag de kerk open te stellen. De sfeer is 
toch anders met de kerstversiering en het kerststalletje. 
We zien ook dat veel mensen de kerk binnenlopen. 
Daarom zal de kerk geopend zijn tussen 14.30 uur en 
17.00 uur. Ook wordt gekeken naar de opstelling van het 
kerststalletje zodat deze ook te bewonderen is als enkel 
de toren is geopend. 
 

Doopdiensten 

Deze maand zijn er 2 doopdiensten in onze kerk. Het is fijn 
als ouders ervoor kiezen om hun kind te laten dopen en 
ook beloven in de geest van Christus op te voeden. In de 
Protestante Kerk is het een gebruik om de doop te laten 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Doopdiensten 
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 PROTESTANTSE GEMEENTE 

Toekomst Kerkennieuws 

In dit nummer staan de kerkdiensten vermeld voor maar 
liefst ruim 2 maanden. In de afgelopen maanden is er een 
discussie op gang gekomen over de toekomst van ons 
gezamenlijk Kerkennieuws. Jarenlang heeft Evert 
Wiessenberg vanuit de Protestante Gemeente gezorgd 
voor redactie en verspreiding. Slechts weinigen hebben 
weet van de enorme omvang van deze taak. Toch kreeg 
Evert het telkens weer spits. Maar nu heeft Evert enkele 
maanden geleden aangegeven zijn taak per 2022 neer te 
willen leggen. We hebben daar alle begrip voor en kijken 
met heel veel waardering naar zijn inzet gedurende vele 
jaren. 
De aankondiging van het afscheid van Evert was tegelijk 
ook het begin van het oriënteren op mogelijkheden van 
de toekomst van Kerkennieuws. Want veel mensen 
hebben een taak bij het samenstellen en verspreiden, 
maar deze groep krimpt wel. Op dit moment wordt het 
blad ook huis aan huis bezorgd in Delden. We weten dat 
niet iedereen op Kerkennieuws zit te wachten, zeker als je 
geen enkele binding voelt met geloof of kerk. Dan komt 
ook nog het thema ‘duurzaamheid’ op tafel. Als zoveel 
bladen direct worden weggegooid… dat is een enorme 
papierverspilling. Andere vraag is ook: wat is de betekenis 
van dit blad in onze gemeenschap? Moeten we ook niet 
wat meer kijken naar buurtgemeentes? Hoe de toekomst 
er precies uit zal zien, daar zijn we nog niet over uit, 
vandaar dat Kerkennieuws het komende halfjaar nog 
gewoon door de brievenbus rolt, alleen wel iets minder 
frequent. 
 

Samenwerking 

Op zondag 6 februari zal ds. Gerco Veening uit Borne 
voorgaan in de Oude Blasius. Op dat moment heeft hij 
afscheid genomen van de gemeente in Borne en is 
bevestigd als predikant van de Hofkerk in Oldenzaal. We 
feliciteren hem daarmee van harte. Daarmee zal er in 
Borne een vacature ontstaan. Het beleid van de landelijke 
kerk is dat bij een vacature die nu ontstaat er in eerste 
instantie gekeken wordt naar mogelijkheden van 
samenwerking met buurtgemeentes. Nu blijft er in Borne 
nog een predikant over, dus is die noodzaak op korte 
termijn wat minder groot, maar dat neemt niet weg dat 
het niet gezond is als we onze kop in het zand steken. Zo 
zijn we met Borne en Hengelo wat van gedachten aan het 
wisselen over een mogelijk gezamenlijk jeugdwerk. Verder 
is er ook de afspraak om voor elkaar in te vallen waar dat 
nodig is. We zitten als gemeenten allemaal in hetzelfde 
schuitje, dus laten we elkaar versterken waar mogelijk. 
 

Kerkbalans  
In de maand januari wordt de envelop van de Actie 
Kerkbalans weer thuisbezorgd. Ook ieder jaar een hele 
organisatie. Onze kerk kan niet zonder de actie 
Kerkbalans. Voor het organiseren van al deze activiteiten 
en voor het gebouw is geld nodig. De Oude Blasius is voor 

veel mensen van betekenis. We willen ook in 2022 graag 
een vitale kerk zijn en blijven. Een gemeenschap die ook in 
Stad en Ambt een verschil kan maken. Daarvoor hebben 
wij uw financiële steun hard nodig. Een succesvolle actie 
Kerkbalans zorgt voor een financieel gezonde Kerk in 
Delden. Wij hopen dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen 
aan het vitaal houden van de Oude Blasius. Alvast hartelijk 
bedankt. 
 

Een nieuw jaar 

Pas las ik een mooie definitie van geloof, voor het nieuwe 
jaar 2022 dat voor ons ligt: “Geloven is het onzekere 
bekleden met hoop”. (Anoniem) 
 

Met vriendelijke groet, geniet van de feestelijke dagen, 
Ds. Dick Juijn 

 

Periodieke giften 

Giften aan onze kerk zijn aftrekbaar voor de belastingen. 
Er bestaan twee soorten giften, gewone- en periodieke 
giften. Voor gewone giften is er sprake van een drempel 
van 1% van uw drempelinkomen. Het meerdere boven het 
drempelinkomen (€ 60) mag U aftrekken van de belasting. 
Voor periodieke giften geldt dat U het hele bedrag mag 
aftrekken, mits U voldoet aan de volgende voorwaarden:  
1. Er moet sprake zijn van een periodieke uitkering 

(bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks). 
2. De periodieke uitkering moet worden vastgelegd in 

een overeenkomst. 
3. De periodieke uitkering moet tenminste één maal per 

jaar worden betaald. 
4. De periodieke uitkering moet zijn toegezegd voor 

tenminste een periode van 5 jaar (behoudens 
overlijden). 

De overeenkomst wordt vastgelegd op een formulier van 
de belastingdienst, dat U kunt invullen. Het formulier kunt 
u downloaden van de website van de belastingdienst (kijk 
bij ‘periodieke giften’). Ook kunt U dit formulier aanvragen 
door een mail te sturen naar k.b.delden@hetnet.nl  
Als u het formulier heeft ingevuld, kunt u het afgeven op 
het kerkelijk bureau om het te laten registeren. In de 
brievenbus van de Voorhof deponeren kan ook. 
Door uw vrijwillige bijdrage als periodiek gift te betalen, 
kunt U meer geld overmaken voor de kerk, zonder dat U 
meer betaalt. 
 

Namens het college van Kerkrentmeesters, 
Wim Weenk 
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 ALGEMEEN NIEUWS 

Kerkelijk leven voorheen (2) 
Het kerkelijk leven is in de laatste halve eeuw veranderd. 
Enkele aspecten daarvan worden beschreven. Deze keer 
de kleding van predikanten, ambtsdragers en kerkgangers 
Het betreft vooral het gebeuren in de Hervormde kerk 
met een paar uitstapjes naar de Gereformeerde kerk 

 

Kleding: 
Predikant  
De predikanten droegen een zwarte toga, oorspronkelijk 
soms met een baret. Dan liep de predikant van de 
consistoriekamer met de baret op naar de preekstoel. Na 
het beklimmen van de preekstoel hing hij de baret op aan 
een haak in de achterwand. De hele dienst werd toen nog 
vanaf de preekstoel geleid. 
Dominee (Piet) van Arkel was de laatste predikant die een 
baret droeg (1973). Nadien heeft alleen domina (Els) 
Muntinga (predikant met bijzondere opdracht) in diensten 
een baret gedagen. Een zwarte toga is als laatste door 
dominee (Herman) Vedder gedragen. Na zijn emeritaat 
(1987) begon dominee (Frans) Wiersma met het dragen 
van gekleurde, in dit geval witte, toga’s. Dat kwam goed 
uit, want de nieuwe dominee (Ria) de Vries had alleen 
maar een witte toga. Vaak waren de toga’s ook 
crèmekleurig.  
Ook het dragen van stola’s over de toga’s werd algemeen. 
De stola’s waren in de vier kleuren van het kerkelijk jaar. 
Ze waren vaak verfraaid met geborduurde figuren. Het 
dragen van zwarte toga’s behoort nu in een groot deel van 
het land tot het verleden. 
In de gereformeerde kerk droegen de predikanten 
oorspronkelijk een jacquet. Na de oorlog ging men steeds 
vaker over tot het dragen van zwart of donker pak. Ook 
dat gebeurde steeds minder vaak. Wel werd incidenteel 
een toga gedragen. 
Ambtsdragers  
Ambtsdragers droegen een zwart pak. Dat was helaas 
voor sommige mannen een reden om geen ambtsdrager 
te worden, omdat ze het geld voor een zwart pak niet 

Ds. Frans Wiersma met witte toga 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Samenvatting begroting 2022   

    

Opbrengsten en Baten   

Opbrengsten onroerende zaken 46.500 

Opbrengsten uit rente, dividenden en 
beleggingen 

13.000 

Opbrengsten levend geld 133.500 

Opbrengsten uit subsidies en bijdra-
gen 

25.000 

Totaal baten A 218.000 

Uitgaven en Kosten   

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief 
afschrijvingen 

51.500 

Kosten overige niet-kerkelijke eigen-
dommen en 

inventarissen 

1.000 

Afschrijvingen onroerende zaken, in-
stallaties/invent. 

3.500 

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 95.500 

Kosten kerkdiensten en kerkelijke acti-
viteiten 

7.000 

Verplichtingen/bijdragen aan andere 
organen 

11.000 

Salarissen en vergoedingen 6.000 

Kosten beheer, administratie en ar-
chief 

18.000 

Rentelasten/bankkosten 14.000 

Totaal lasten A 207.500 

Operationeel resultaat (A) 10.500 

Incidentele baten en lasten (B) 0 

Resultaat verslagjaar (A+B) 10.500 

Mutaties bestemmingsreserves/-

fondsen 

  

Onttrekkingen bestemmingsreserves 0 

Onttrekkingen bestemmingsfondsen 12.000 

Toevoegingen bestemmingsreserves -25.500 

Toevoegingen bestemmingsfondsen 0 

Totaal mutaties bestemmingsreser-
ves/-fondsen (C) 

-13.500 
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hadden. In Delden is dat in de tachtiger jaren van de 
vorige eeuw langzaam verwaterd. Ikzelf ben de laatste in 
Delden geweest die tot 1980 als ouderling een zwart pak 
gedragen heeft. Daarna werd nog wel veel een donker pak 
gedragen. Na de vorming van de PKN werd dat ook 
minder en droeg men meestal eenvoudige kleren. 
Koster 

De koster droeg ook een zwart pak. In 1972 kwam de 
eerste kosteres, dat was mevr. (Jo) Leusink. Die droeg een 
zwart mantelpak. De kosters daarna droegen wel meestal 
een zwart pak, maar nu ook niet altijd meer. De 
kosteressen droegen een blauwe of donkere jurk, maar nu 
iets stemmigs. 
Kerkgangers 

De kerkgangers droegen stemmige kleding. De heren een 
pak of colbert, maar in elk geval een overhemd met 
stropdas. De dames een mantelpak, jurk of blouse met 
rok. Ook dat is nu allemaal verleden tijd voor meeste 
kerkgangers. Wel dragen een aantal mannen nog altijd 
een colbert met stropdas en vrouwen een mantelpak of 
stemmige jurk. 
 

Lidmaatschap en avondmaal  
De meeste oudere kerkmensen zijn gedoopt en hebben 
belijdenis gedaan. Ze zijn dus lidmaat van de kerk. De 
midden generatie is wel gedoopt, maar heeft geen 
belijdenis meer gedaan en zijn daarmee dooplid. 
Tegenwoordig zijn er ook kerkgangers die zelfs niet meer 
gedoopt zijn. 
Het lidmaatschap gaf de bevoegdheid aan het Heilig 
Avondmaal deel te nemen. Bovendien moest men lidmaat 
zijn voor het vervullen van ambten zoals ouderling, 
diaken, koster, en nog meer. Niet-lidmaten waren 
oorspronkelijk van het deelnemen aan het avondmaal 
uitgesloten. 
Belijdenis 

Omstreeks 16/17 jaar ging men naar de catechisatie. Daar 
waren catechisatiegebouwen voor zoals de Voorhof. Daar 
kreeg men dan onderricht door de predikant in de 
Bijbelkennis. Na één of meer jaren ging men dan naar de 
belijdeniscatechisatie. Die werd besloten door het doen 
van de “belijdenis des geloofs”. 
De belijdenis vond plaats op de zondag voor Pasen: 
Palmzondag. De deelnemers waren stemmig-feestelijk 
gekleed. Daarna had men toegang tot het Heilig 
Avondmaal. Dat werd vaak op dezelfde dag in de middag 
gehouden. 
Vroeger waren er tientallen aannemelingen. In de loop 
van de tijd nam het aantal steeds sterker af. Als laatsten 
deden twee meisje op Pasen 2009 belijdenis (omdat ze op 
Palmzondag niet naar de kerk konden komen). 
Na die tijd heeft in onze kerk niemand meer belijdenis 
gedaan. Dat heeft geen invloed gehad op het deelnemen 
aan het avondmaal, waarvoor nu iedereen wordt 
uitgenodigd. Het avondmaal wordt ongeveer vier keer per 
jaar gehouden. 

Heilig Avondmaal 
Het Heilig Avondmaal werd oorspronkelijk gehouden 
zittend aan een lange tafel. Vaak waren dat een aantal 
tafels tegen elkaar gezet. De koptafel was gedekt met een 
speciaal wit avondmaals-tafelkleed, waarin motieven 
geweven waren. Aan de einden van de tafel stonden 
avondmaals-bokalen. Daar deed men de avondmaalsgift in 
voor men ging zitten 

De predikant zat in het midden van de koptafel. Hij brak 
het brood op een schotel. Die werd dan rondgegeven en 
ieder pakte er een stukje brood af. 
Daarna werd de beker met wijn doorgegeven en ieder 
nam een slokje daaruit. 
Door het grote aantal deelnemers aan het avondmaal zijn 
er ondertussen een aantal schalen voor brood en bekers 
voor wijn in gebruik. 
Het avondmaal werd en wordt in de koren van de kerk 
gehouden. Aan het eind van de tafels halen de diakenen 
de schalen en bekers na gebruik weer op. Daarbij moeten 
ze oppassen niet te struikelen over de ijzeren ringen van 
de grafkeldersteen in het zuiderzijkoor.  
In de loop van de tijd zijn veel van die oorspronkelijke 
gebruiken veranderd. 
Het brood is hetzelfde gebleven. Alleen wordt soms 
gevraagd een stukje brood aan de deelnemer die naast je 
zit of staat te geven.  
De wijn is naast in de grote bekers nu ook in kleine 
bekertjes beschikbaar. 
Behalve aan tafel wordt het avondmaal ook soms staand 
in kringen of lopend langs de predikant met brood en 
diakenen met wijn genuttigd. 
 

Twickel 
In de tijd dat de baron/barones van Twickel President-
Kerkvoogd was werd het avondmaals-gerei op het kasteel 
bewaard. Maar misschien ook al wel daarvoor. 
De koster moest met een kruiwagen de dag voor het 
avondmaal het linnen, zoals de tafelkleden, en de 
avondmaalswijn van het kasteel ophalen. Het tafelzilver 
moest hij de volgende dag voor het vieren van het 
avondmaal ophalen. Ook moest het zilver dezelfde dag 
weer worden teruggebracht op het kasteel. Het zilver 
mocht geen nacht buiten het kasteel verblijven. 
Voor het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag 1961 werd 
de mand met tafelzilver op de kruiwagen met koster (Jan 
Gerrit) Leusink er achter, op de brug van kasteel Twickel 
gefotografeerd. 
Dat is na het beëindigen van het kerkvoogdijschap van de 
barones (eind 1968) voorbij.  
  
Met dank aan ds. Frans Wiersma voor de foto. 
 

Dick Schuuring 
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In het kader staat een liedtekst1 uit de jeugdkoorbundel 
van het apostolisch genootschap. Ik moest eraan denken 
nadat ik enige weken geleden het thema zag van de 
jaarlijkse jongerenconferentie van het apostolisch 
genootschap: “Hier ben ik!” Binnen onze individualistische 
maatschappij is dit een vaak gehoorde eigentijdse kreet. 
Tijdens de conferentie gingen jongeren met elkaar in 
gesprek over wat het voor hen betekent. Daarnaast kon 
men elkaar na een lange coronaperiode weer rustig 
ontmoeten voor het zo gewenste sociale contact.  
Toen ik iets meer las over de inhoud van de conferentie 
zette het thema mij aan het denken. Hier ben ik! Wat 
betekent dat eigenlijk voor mij? Er zitten meerdere kanten 
aan de uitspraak. Je kunt hem heel individualistisch 
benaderen. Een vraag om aandacht: Hier ben ik, zie je 
mij?! Dit is niet per se een negatieve benadering, we 
mogen er immers allemaal zijn. Al roept het bij mij ook 
wel de associatie op met de “perfecte”, soms 
schreeuwerige, sociale media berichten die ik ook wel 
lees. Een andere benadering van “Hier ben ik”, heeft 
geloof ik een diepere laag. Ze gaat de weg binnendoor en 
vraagt om introspectie. Wie ik ben in de relatie tot mijn 
medemens? 

 

Die relatie is voor mij verbonden met de inhoud van het 
bovenstaande lied. Want, hoe denk ik over mijn 
eigenwaarde en welke waarde heeft een ander voor mij? 
Dit gaat ook over het besef dat ik nu leef en van betekenis 
ben voor mijn medemens. En waar mogelijk zonder het 
doel om er zelf beter aan te worden. Zo kan nu mijn keuze 
zijn, vanuit barmhartigheid jegens de ander. Hoe kijkt u? 
En natuurlijk, wachten op het initiatief van de ander kan. 
Het is soms ook gewoon makkelijker. Niets menselijks is 
mij vreemd wat dat betreft. Maar ik wil streven naar een 
inclusieve wereld. Dus ligt er elke dag zodra ik mijn ogen 

open weer opdracht op mij te wachten. Eén die start met 
de vraag: Hoe wil ik de ander vandaag zien en 
dienovereenkomstig benaderen? Ik ben aan zet.  
 

Deze manier van leven raakt aan mijn ziel. Ze is mijn “weg 
binnendoor”, en gaat over de gezindheid waarbij leven 
vanuit liefde prevaleert. Een gezindheid waarvoor 
tweeduizend jaar geleden door een bijzondere man de 
basis werd gelegd. Dat is waar ik, en met mij vele lidmaten 
van het apostolisch genootschap in geloven. Zo wil ik 
leven, vanuit een grondhouding waaruit liefde voor een 
ander en een verlangen naar verbinding blijkt. Hier ben ik! 
Een strofe die ik onlangs las, sluit daar voor mij naadloos 
op aan. Ze luidt:  
 

“Je bent waardevol, want God zelf heeft jou bedacht! Het 
grootste gebod dat Jezus ons gaf was God lief te hebben 
boven alles en je naaste als jezelf. Iedereen is een deel van 
de schepping. Draagt als hij dat wil bij aan een mooiere 
barmhartige en liefdevollere wereld”.2  
 

Het is een prachtige basis om naar je medemens en jezelf 
kijken. Delen religies deze basis eigenlijk niet met elkaar, 
vraag ik u? Ze verschillen in uitingsvormen, liturgie, god -
en mensbeeld, geloofsleer, enzovoort. Maar zijn we als 
medemens niet in de basis met elkaar verbonden? Want 
of je nu christen, jood, islamiet, humanist, blank of 
gekleurd, arm of rijk, man of vrouw bent. Ieder van ons 
wenst zichzelf te kunnen zijn. En volgens mij heeft 
eenieder van ons de behoefte om geliefd te zijn en om lief 
te hebben. Toch? 

 

Wanneer ik deze tekst schrijf nadert het feest rondom de 
geboorte van die waardevolle gezindheid van vrede en 
liefde alweer snel. Binnen geloofsgemeenschappen zijn de 
voorbereidingen alweer gaande. Is het een idee om in de 
drukte nog eens stil te staan bij de waarde van de kreet: 
Hier ben ik! We leven in een tijd van schijnbare polarisatie 
waarin tegenstellingen soms hard met elkaar botsen. Stel 
in die wereld jezelf nog eens de vraag: Hoe wil ik die ander 
zien? En daarna: Hoe zou het zijn om gewoon op die ander 
af te stappen en te zeggen: Het is goed dat jij er bent? Zou 
dat geen mooie geboorte in ons zijn?  
 

Jan Willem Kleinlugtenbelt, geestelijk verzorger 

 

 
1 Lied nummer 5,  
Jeugdkoorbundel Apostolisch Genootschap 2021. 
2 C. Ros, Jij bent waardevol (2016). 
 

APOSTOLISCH GENOOTSCHAP 

Hoe zou dat zijn? 

 

“Hoe zou het zijn om in een land te wonen, 
waar het telkens maar weer oorlog is 

en je niet meer veilig bent? 

Ik denk dat ik erg bang zou zijn. 
 

Hoe zou het zijn om in een land te wonen, 
waar het allemaal zo anders is 

en je ook de taal niet kent? 

Ik denk dat ik erg bang zou zijn. 
 

Hoe zou het zijn om in een klas te komen, 
waar elk kind voor jou een vreemde is 

en niet één weet wie jij bent? 

Ik denk dat ik erg bang zou zijn. 
 

Hoe zou het zijn om naar jou toe te komen 

en te zeggen: wees maar niet bang,  
het is goed dat jij er bent. 
Hoe zou dat zijn?” 
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De organisatie van Kerkennieuws verandert. 
Jarenlang werd door vrijwilligers Kerkennieuws huis aan 
huis bezorgd in Delden en kregen kerkleden buiten Delden 
KerkenNieuws met de post. 
Velen waarderen het blad en ook veel niet kerkleden 
lezen Kerkennieuws. Echter, het blijkt dat ook een groot 
deel van de ontvangers Kerkennieuws rechtstreeks in de 
prullenbak gooien. In deze tijd, waar duurzaamheid een 
belangrijk onderwerp is, vinden we dat jammer en willen 
we deze verspilling stoppen. 
 

 

Na vele jaren vol toewijding stopt Evert Wiessenberg met 
de organisatie voor de verspreiding van Kerkennieuws. 
Zodra de regels omtrent corona dat toelaten willen we 
alle vrijwilligers een keer uitnodigen om samen Evert te 
bedanken voor al zijn activiteiten.  
Henk van der Spek is bereid in 2022 de organisatie taak op 
zich te nemen. In overleg met de kerken verschijnt 
Kerkennieuws dan 6 keer per jaar. De werklast voor 
iedereen vermindert daardoor, maar daarmee houden we 
Kerkennieuws als oecumenisch kerkblad wel in stand.  
Omdat we van plan zijn het bezorgadres op Kerkennieuws 
af te drukken is de bezorging per adres heel eenvoudig. 
Wij hopen dan ook dat alle vrijwilligers ons blijven helpen 
om 6 keer per jaar Kerkennieuws op de afgedrukte 
adressen te bezorgen. 
Als Raad van Kerken wensen we u een heel fijn Kerstfeest 
en we hopen op een gezond 2022. 
 

Geen Kerstsamenzang 

Helaas moeten wij u mededelen dat opnieuw dit jaar de 
Kerstsamenzang niet door kan gaan. Net als vorig jaar zijn 
alle avondactiviteiten in de kerken afgelast. Op deze 

manier hopen we toch dat we het coronavirus zullen 
overwinnen en het grotendeels zal verdwijnen. 
De midwinterhoorn blazers zouden ons weer met hun 
roep naar de kerk lokken. Het koor CANTU zou ons 
begeleiden met mooie liederen. Pastoor Jansen zou een 
kerstverhaal vertellen en samen hadden we op 
zondagavond 19 december ons willen voorbereiden op 
het kerstfeest. Helaas zullen we nu thuis ons moeten 
voorbereiden op de geboorte van het Christuskind. De 
straten zijn al versierd en hier en daar zijn er al verlichte 
bomen op onze weg. Dat geeft toch sfeer aan het 
kerstgevoel. Ook zijn de donkere trieste dagen 
aangebroken. Dat alles hoort bij de decembermaand.  
Maar ook dit jaar kunnen we niet uitbundig met elkaar 
vieren. Maar het Christuskindje wordt geboren en zal ons 
het Licht brengen, waar we naar verlangen. De vieringen 
in de kerken zullen alleen overdag plaats vinden. Maar we 
hopen dat het kerstgebeuren toch voor ieder van ons 
bijzonder zal zijn of dat we het zelf bijzonder maken. 
Wij wensen U allen als leden van de Raad van Kerken. 
 

Zalige en Gezegende Kerstdagen  
en een nieuw en hoopvol nieuwjaar 2022. 
 

Ria Mudde, voorz. Raad v Kerken 

 

Week van Gebed voor de Eenheid 

In het begin van het nieuwe jaar vieren we als Christenen 
de dienst van de Eenheid in de kerken. Dit jaar van 16 tot 
en met 23 januari 2022. Ook in Delden hebben we als 
Raad van Kerken een mooie dienst voorbereid om samen 
te bidden voor de Eenheid. 
Het thema dit jaar zal zijn: “LICHT IN HET DUISTER”. Dit 
naar aanleiding van het Mattheüs 2 evangelie vers 2. De 
Magiërs die een bijzondere ster zagen en die ze volgden. 
De ster van Bethlehem die ons uitnodigt op zoek te gaan 
naar Christus, die het Licht in de wereld is. Zeer 
toepasselijk in deze onzekere tijd van Corona.  
De Oecumenische dienst zal worden gehouden op zondag 
16 januari om 9.30 uur in de Katholieke Blasiuskerk. 
In samenwerking met leden van de Raad van Kerken 
zullen pastoraal werkster Ria Doornbusch en dominee 
Koos Sluiter uit Almelo voorgaan in deze viering en het RK 
dames- en herenkoor zal ons begeleiden met de zang. 
We hopen samen weer een mooie dienst te beleven, maar 
onze toekomst van doorgang is onzeker. De besmettingen 
bepalen het toekomstbeeld in onze samenleving. Houd u 
het Hofweekblad in de gaten, want daarin zal bekend 
worden gemaakt of de kerkdienst door mag gaan. We 
houden ons aan de maatregelen en houden afstand van 
elkaar, maar de kerk is ruim genoeg hiervoor. We hopen 
en bidden dat de pandemie ons zal verlaten en dat we 
geduld en vertrouwen krijgen in de toekomst. 
 

Ria Mudde, voorzitter Raad van kerken 

Raad van Kerken - Delden 

RAAD VAN KERKEN-DELDEN 

Vanaf volgend jaar bezorgen we Kerkennieuws alleen 
nog maar op het adres van kerkleden van de katholieke 
kerk, van de protestantse kerk en van het apostolisch 
genootschap. Voor kerkleden die Kerkennieuws per post 
ontvangen verandert er niets. Belangstellenden, die 
geen lid van een van de kerken zijn en die graag Kerken-
nieuws willen blijven ontvangen kunnen daarvoor de 
telefoonnummers 074 - 376 19 49 of 074 - 376 63 66 
bellen. Dan noteren we uw adres met postcode en voe-
gen die toe aan het adressen bestand, dat uitsluitend 
bestemd is voor bezorging Kerkennieuws. We hopen dat 
we daarvoor nog veel telefoontjes ontvangen. 
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Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers: 
27-01-2022 12-02-2022 

24-03-2022 09-04-2022 

19-05-2022 04-06-2022 

 

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.  

 

 

 

Heb jij je al eens afgevraagd waarom er soms andere kleuren bij het altaar zijn 
of gedragen worden door de voorgangers? En waarom dat wordt gedaan? 

Vroeger waren er geen kerken en werd de tafel met een wit kleed bekleed om 
een altaar te worden. Toen men kerken had werd het altaar altijd bekleed met 
een kleed. Dit noemt men antependium. Naast het bekleden van het altaar en 
de lessenaar is het inmiddels ook gebruikelijk om via kleuren de tijd van het 
liturgische jaar aan te geven. Sommige van de kleuren zijn verbonden met 
kleuren die in de bijbel genoemd worden, andere hebben een traditionele 
betekenis.  
In de katholieke kerk worden tijdens de missen afhankelijk van een feestdag of 
tijdstip verschillende kleur gewaden gedragen. Het is voorgeschreven wanneer 
welke kleur gedragen wordt. 
Sinds de twintigste eeuw dragen ook in sommige protestantse 
gemeenschappen de voorgangers gekleurde gewaden en worden liturgische 
kleuren toegepast. 

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 


