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Roeline uit Arnhem 

In Arnhem, in de wijk Klarendal, 
waar ik mijn pastoraat begon, 
ontmoette ik Roeline. In de O.L. 
Vrouwekerk was ze vrijwilligster. 
Ze had als meisje polio gehad en 
vertelde dat ze van haar moeder 
moest fietsen en het ging 
eigenlijk niet, maar ze ging door 
en leerde het, kwam haar man 
tegen, kregen 2 kinderen, en ze 
dacht: Ik heb die polio 
overwonnen! 
Op een dag vertelde ze dat  ze 
ongeneeslijk ziek was. Ze was zo 
boos. ‘Heel mijn leven 
gevochten en iets weten te 
bereiken. Ik heb een gezin, en 
nu kan ik niet meer vechten.’ Zo 
boos op God dat dit haar moest 
overkomen. Veel mensen 
probeerden haar hoop en 
vertrouwen te geven. Dat haalde 
niks uit. Tot ze op een dag een 
kaart kreeg. Met een gedicht 
over dat wij niet overzien hoe de 
wereld in elkaar zit, het is als de 
achterkant van een 
borduurwerk, één en al rafels. 
Niks klopt. Maar de andere kant 
van dat borduurwerk, die je niet 
ziet, geen enkele rafel, maar een 
prachtige afbeelding. Voor 
Roeline viel het kwartje. Ik zie 
het niet, hoe het zit en hoe het 
moet en hoe het is na de dood 
of in de dood, maar God weet 
het, God overziet alles. Ook mijn 
leven. Ook mijn toekomst. Dat 
gaf haar rust. En zo is ze 
gestorven, in overgave aan God. 
Omdat ze durfde te geloven, dat 
er ondanks alles altijd een weg 
zal zijn. Het is en blijft voor mij 
een schitterend Paasverhaal. 
 

Ds. Dick Juijn 

Borduurwerk  



2 | KerkenNieuwsDelden 2022-2 

 

 

Woensdag 6 april 
14 00 uur Voorbereidende viering 
Pasen voor ouderen  
m.m.v. het dames-en herenkoor 
Pastoor J. Jansen 

18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zaterdag 9 april 
Palmzondag 

19.00 uur Eucharistieviering 

m.m.v. Cantu 

Pater R. van de Vegt 
 

Donderdag 14 april 
Witte Donderdag 

19.00 uur Eucharistieviering 

m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pater R. van de Vegt 
 

Vrijdag 15 april 
Goede vrijdag 

13.30 uur Kinderkruisweg  
Pastor H. van den Bemt 
15.00 uur Kruisweg  
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Werkgroep 

19.00 uur Plechtigheden rondom het 
kruis 

m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pater R. van de Vegt.  
 

Zaterdag 16 april 
Paaszaterdag 

20.30 uur Eucharistieviering 

m.m.v. Cantu 

Pater R. v.d. Vegt 
 

 

 

 

 

 

 

Zondag 17 april 
Hoogfeest van Pasen 

9.30 uur Eucharistieviering 

m.m.v. dames- en herenkoor 

Pater R. van de Vegt 
 

Maandag 18 april 
2e Paasdag 

9.30 uur Eucharistieviering/
Parochieviering 

m.m.v. het dames- en herenkoor 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 20 april 
18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zaterdag 23 april 
2e zondag van Pasen 

19.00 uur Eucharistieviering 

m.m.v. het dames-en herenkoor 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 27 april 
18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zaterdag 30 april 
3e zondag van Pasen 

19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor 

Pastoor J. Jansen 

 

Woensdag 4 mei 
18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zaterdag 7 mei 
4e zondag van Pasen 

19.00 uur Eucharistieviering 

m.m.v. het dames- en herenkoor 

Pastoor J. Jansen 

 

 

Woensdag 11 mei 
18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

 

Zaterdag 14 mei 
5e zondag van Pasen  
19.00 uur Eucharistieviering 

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

 

Woensdag 18 mei 
18.30 uur Eucharistieviering  
Pastoor J. Jansen 

 

Zondag 22 mei 
6e zondag van Pasen 

Eerste H. Communie 

9.00 uur Eucharistieviering 

m.m.v. Cantu 

Pastoor J. Jansen / Pastor H. v.d. Bemt 
 

Donderdag 26 mei 
Hemelvaartsdag 

9.30 uur Eucharistieviering 

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

Zaterdag 28 mei 
7e zondag van Pasen 

19.00 uur Eucharistieviering 

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

 

Woensdag 1 juni 
18.30 uur Eucharistieviering 

Pastoor J. Jansen 

Vieringen  
Wilt u de vieringen beluisteren, dit kan via kerkomroep.nl.  
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 vanuit Borne kunt u beluisteren via de 
kerkomroep en zien via YouTube: in zoekbalk intypen: RK Twente Zuid.  
Elke woensdagavond is er om 18.30 uur een doordeweekse Eucharistieviering 
te beluisteren via de kerkomroep (zie boven). 
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Zondag 10 april 
Palmzondag 

10.00 uur: ds. D. Juijn 

Kindernevendienst: Han Sligt 

Oppasdienst: Diny Doornbos 

Eerste collecte: 40 dagen project 
Tweede collecte: Paas Challenge 

 

Maandag 11 april. 
Stille week 

19.00 uur: ds. D. Juijn 

 

Dinsdag 12 april 
Stille week 

19.00 uur: ds. D. Juijn 

 

Woensdag 13 april 
Stille week 

19.00 uur: ds. D. Juijn 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 14 april 
Witte donderdag, Avondmaal. 
19.00 uur: ds. D. Juijn 

Eerste collecte: 40 dagen project 
Tweede collecte: Paas Challenge 

 

Vrijdag 15 april 
Goede Vrijdag 

19.00 uur: ds. D. Juijn 

 

Zaterdag 16 april 
Paaswake, Avondmaal 
20.30 uur: ds. D. Juijn 

 

Zondag 17 april 
Pasen 

10.00 uur: ds. D. Juijn 

Kindernevendienst: Charlotte Oude 
Luttighuis  
Oppasdienst: Anje Gnodde 

Eerste collecte: Libanon-

Werelddiaconaat 
Tweede collecte: Kerk 

 

Zondag 24 april  
Beloken Pasen 

10.00 uur: Pastor Tankink 

Kindernevendienst: Mariska v.d. Sluis 

Eerste collecte: Diaconie 

Tweede collecte: Kerk 

 

Zondag 1 mei 
10.00 uur: ds. P. ten Kleij 
Kindernevendienst: Jikkie Veenstra 

Eerste collecte: Projectzondag 

Tweede collecte: Kerk 

 

 

Zondag 8 mei 
10.00 uur: ds. D. Juijn 

Kindernevendienst: Rinske Gerritsjans 

Eerste collecte: Noodhulp 

Tweede collecte: Kerk 

 

Zondag 15 mei 
10.00 uur: ds. D. Juijn 

Kindernevendienst: Han Sligt 

Eerste collecte: Diaconie 

Tweede collecte: Binnenlands 
diaconaat 
 

Zondag 22 mei 
10.00 uur: ds. C. Verrips 

Kindernevendienst: Mariska v.d. Sluis 

Eerste collecte: Diaconie 

Tweede collecte: Missionair werk 

 

Donderdag 26 mei 
Hemelvaartsdag 

9.30 uur: ds. D. Juijn 

Eerste collecte: Diaconie 

Tweede collecte: Kerk 

 

Zondag 29 mei 
10.00 uur: ds. H. van Dijk 

Kindernevendienst: Charlotte Oude 
Luttighuis 

Eerste collecte: Jongeren diaconaat 
Tweede collecte: Kerk 
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Twickel locatie Delden gesloten voor 
diensten. 
De locatie aan de Emmastraat wordt 
momenteel gebruikt voor 
Oekraïense vluchtelingen. 
 

Email: twickel@apgen.nl 
Website: www.apgen.nl/twickel 
locatie Delden,  
Emmastraat 9, 7491 EH 
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In de Heer zijn overleden 

Annie Strikker - 5 februari - 83 jaar - De Wieken 

Tonnie Jansen - 25 februari - 90 jaar - het Borsthuis - w.v. J. ten Brummelhuis 

Wim Kuipers - 25 februari - 73 jaar - Den Hof 4 - e.v. A. Wanink 

 

Kind laten dopen? 

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

 

Van de pastoraatgroep 

 

Werkgroep verliezen & verwerken 

Yns Vreeling is na een indrukwekkend aantal jaren gestopt als coördinator van 
de werkgroep verliezen & verwerken. 
Yns bedankt voor je inzet en menselijke benadering. En niet te vergeten voor 
de gastvrijheid, want alle bijeenkomsten werden in huize Vreeling gehouden.  
Ans ter Morsche gaat haar werkzaamheden overnemen. Ans alvast veel succes 
gewenst. 
 

Jan Horck  
 

Annie Strikker 

Op 5 februari 2022 overleed in het ‘Sint Elisabeth’ te Delden Annie Strikker. 
Met haar nemen we afscheid van een generatie, die veel voor Delden heeft 
betekend. 
Op de weg tussen geboorte en dood tuurt de mens door het venster van zijn 
bestaan en zoekt naar vertrouwde signalen, naar solide tekens waardoor hij 
zich ergens thuis voelt. 
Annie Strikker was voor mij zo’n teken. Bij Wijvekate, Aarsen, de Kardinaal van 
Rossumgroep, de H. Blasius. Annie, bedankt voor alles. 
 

Jan Horck (met dank aan Herman Haverkate) 
 

Uit Gods hand 
ontving ik mijn 
leven, 
onder Gods hand 
leef ik mijn leven, 
in Gods hand geef ik 
mijn leven terug. 
 

Augustinus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 

 

Annie Strikker 
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Nu mag ik God smaken als mijn eigen levensdrift. 
Nu ben ik geworden wie ik in wezen was. 
Gods teergeliefde. 
  

Pasen begint met ongeloof, ook vandaag. 
Wij kunnen niet geloven 

dat deze wereld ooit een veilig huis kan worden 

waar geen mens door een regime wordt verdrukt, 
waar de creativiteit het wint op de vernietiging. 
Wij kunnen niet geloven 

dat op een zondagmorgen 

God, levend, 
als een gast aan onze tafel zit 

en mee ons brood breekt 
om het te delen met de hele wereld. 
  

Onze Pasen begint met ongeloof, 
niet met zekerheid. 
We krijgen slechts een teken 

- als die opgeplooide doeken in het graf – 

een teken en een woord. 
Pasen begint met een nabijheid 

die we nog niet kunnen duiden, 
we zien nog niet dat Hij het is, 
en dat we weer naar Galilea mogen gaan, 
weg uit de stad, 
weg uit de concentratie van macht en kapitaal, 
terug naar het prille begin 

en de verrassing van een blijde boodschap. 
  

Pasen is een voorgevoel, 
een stil vermoeden 

dat de lente slechts omlijsting is 

van die andere Geestkracht 

die ons oproept om mee te bouwen 

aan de grote Lente, 
die andere warmte tussen mensen. 
 

Uit Manu Verhulst, Op de golfslag van de Geest 
 

Hoe kan het Pasen worden? 

Hoe kan het Pasen worden? 

Goede Vrijdag is nog niet voorbij, 
de laatste bomauto nog niet ontploft. 
Hoeveel staties telt onze kruisweg? 

  

De wonden liggen nog open en bloot: 
de kraters en de uitgebrande resten, 
de verminkte doden, 
gestolde etter op het weke vlees van de aarde. 
Het verdriet is zonder einde. 
  

Goede Vrijdag is nog niet voorbij. 
De ontreddering, 
de angst om de waanzin, 
om wat de ene mens de andere aandoet. 
Dat is onze duisternis. 
  

Hoe kan het Pasen worden? 

Als ons van alle zijden wordt ingefluisterd: 
God is dood. 
Zijn getrouwen zijn gevlucht of uitgeblust. 
Zijn huis staat leeg of wordt verkocht. 
  

Het was niet anders in de dagen van Pilatus. 
In ontreddering en grote vrees 

kwamen zij de tuin binnen. 
Alleen de geuren van de balsem, 
de bloeiende amandelboom 

en het kwetteren van de vogels 

vertelden van de lente. 
Maar in hun hart was het nog donker. 
  

Pasen is begonnen met ongeloof. 
‘Zij konden het niet geloven…’ 
De doeken lagen netjes opgeplooid 

als om te zeggen: 
die heb ik niet meer nodig. 
Nu mag ik poedelnaakt 
en vrij en anders leven. 

HEILIGE BLASIUS 

Afbeelding “Vrouwen Pasen” . De vrouwen bij het lege graf (detail). Schets van Rembrandt, uit de 
collectie van Museum Boijmans Van Beuningen.  
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Van de MOV-groep 

 

Landrechten  
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd staat 
dit jaar in het teken van het beschermen van landrechten. 
Wereldwijd leeft een op de drie mensen van de opbrengst 
van hun land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig 

geproduceerd met hulp van natuurlijke hulpbronnen. 
Inheemse gemeenschappen beschermen op deze manier 
tachtig procent van de biodiversiteit. Helaas worden 
dagelijks mensen met geweld uit hun huizen gezet, omdat 
overheden of grote ondernemingen deze kostbare grond 
willen exploiteren. 
 

Behoud van voedselzekerheid 

Landonteigeningen voor de aanleg van plantages met 
slechts één gewas (palmolie) leidt tot vermindering van de 
biodiversiteit en het vernietigen van lokale 
voedselsystemen. 
Grootschalige houtkap heeft ernstige gevolgen voor milieu 
en klimaat. Daarom is het belangrijk de landrechten van 
lokale gemeenschappen te beschermen. 
 

Wat doet Vastenactie? 

De afgelopen jaren heeft Vastenactie zo’n 28.000 mensen 
geholpen bij hun strijd voor landrechten. In 2022 
ondersteunt Vastenactie drie Maya gemeenschappen in 
Guatemala bij conflicten over landrechten. In Libanon 
krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij 
het opbouwen van een menswaardig bestaan en in 
Brazilië ontvangen 60 families materialen en begeleiding 
bij het opzetten van een tuinbouwproject. 
 

 

 

 

 

 

HEILIGE BLASIUS 

Help Vastenactie deze projecten te ondersteunen. 
 

Het pastoraal team en de werkgroepen 
Missie Ontwikkeling en Vrede vragen 
dan ook uw steun voor de Campagne 
2022 ‘Landrechten’. De Vastenactie 
loopt van 2 maart tot en met 17 april 
2022. 
Het ‘Vastenactiezakje’ kunt u tot en 
met Pasen inleveren in één van de 
bussen achter in de kerk, in de 
brievenbus van de pastorie of bij uw 
contactpersoon. U kunt uw bijdrage 
ook storten op het Banknummer NL 46 
RABO 031.33.63.838 t.n.v. R.K. Heilige 
Geest parochie Aktie Wereldnood. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
bijdrage aan dit project.  
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De Stille Week  
In de Stille Week herdenken we de laatste dagen van het leven van Jezus van Nazareth. Een week die in alle vier de 
evangeliën meer wordt beschreven als een stormachtige week vol hoop en euforie, woede, vriendschap, angst en 
verraad, lafheid en falen, verdriet en twijfel, leven en dood. Alsof het allemaal op scherp staat, wordt in één week bijna 
het hele menselijke leven omvat – met alle hoogtepunten en dieptepunten die bij dat leven kunnen horen. Jezus 
van Nazareth is een mens als wij. Dus gaat zijn levensverhaal feitelijk over ons.  
 

Het begint met de intocht in Jeruzalem, waar Jezus het paasfeest gaat vieren. Gezeten op een ezel, wordt hij 
enthousiast ontvangen door mensen die in hem een koning zien, die hen komt bevrijden van onderdrukking. 
Verwachtingen worden vaak ingegeven door eigen hoop en verlangens. Als een ander daar niet aan voldoet leidt dit al 
snel tot teleurstellingen. Dat doet een indringend beroep op onze eigen verantwoordelijkheid. Juichend aan de kant van 
de weg staan is niet genoeg.  
 

Hoe moet het voor Jezus zijn geweest toen hij vol verwachting op weg was naar zijn tempel die ontaard bleek in een 
marktplaats? Jezus huilt om Jeruzalem, de stad waar zoveel gebeurt wat haaks staat op zijn levensvisie. Zo wordt zijn 
intocht heel dubbel en ongemakkelijk. Jezus is een onbegrepen vreemdeling en staat volledig alleen. De leiders van het 
volk willen hem kwijt, één van zijn vrienden levert hem uit, zijn leerlingen slapen als hij in nood hun hulp inroept, een 
andere vriend ontkent tot driemaal toe zijn vriend te zijn.  
 

Hoe moeilijk kan vriendschap zijn als je andere wegen voor ogen hebt. Hoe kun je onder druk van omstandigheden soms 
reageren op een manier die niet overeenstemt met wie je in feite wil zijn. Hoe kun je soms falen, laf zijn. Hoe zwijgen, 
waar je zou moeten spreken – en andersom. Hoe nalaten iets te doen, waar je zou moeten handelen.  
 

Op Goede Vrijdag zal Jezus bespot worden en geslagen. En hij, die de Zoon van God werd genoemd, zal straks als een 
misdadiger worden gekruisigd. Zijn kostbare leven moeten loslaten. In totale eenzaamheid. Lijden dat niet gezien wordt, 
veroorzaakt de ergst denkbare eenzaamheid. ‘Mijn God mijn God, waarom hebt u mij verlaten ’.  
 

Dan wordt het Stille Zaterdag. Voor de Joden is dat sabbat: een dag waarop ze geen dagelijkse handelingen mogen 
verrichten. Dat schept ruimte om bezig te zijn met de wezenlijke dingen van het leven. De mogelijkheid en het 
perspectief om niet te snel aan het lijden voorbij te gaan en het een doorvoeld deel te laten zijn van ons leven. Ruimte 
voor verdriet, herinneringen en verhalen over hoe toen en toen, dat en dat …  

 

Het gaat Pasen worden. We mogen vertrouwen dat wat werkelijk van waarde is weliswaar kwetsbaar is, maar niet 
gedood kan worden en altijd weer zal opstaan. Aan ‘het einde’ kunnen we straks opnieuw beginnen en zal 
het ook telkens in het nu en bij ons moeten beginnen. Zullen wij er zijn, opdat God er zijn zal.  
 

 

Maar dat is morgen. Nu is het nog Stille Zaterdag.  

SPELREGELS 
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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: ww.kerkdienstgemist.nl  
Overijssel, Delden.  
Ook te beluisteren: Kerkdiensten 
van afgelopen maanden 
Begrafenisdiensten.  
 

Website:  
www.pgdelden.nl 

 

Oekraïne 

Ja, wat moet ik er hier over zeggen. In de dienst van 27 maart heb ik er veel 
over mogen zeggen in de preek. Het is een afschuwelijk drama dat zich voltrekt 
in Oekraïne. En niemand weet op het moment dat ik dit schrijf hoe de situatie 
is als u dit leest. Zal er een staakt het vuren zijn? Is de situatie ongekend 
geëscaleerd? Veel mensen vragen zich ook af hoe we er hier in Nederland 
verder bij betrokken raken. Laten we vooral bidden voor Oekraïne en deze 
wereld. En ook om een zegen voor wat alle mensen aan acties hebben 
georganiseerd. We kunnen zo weinig maar laten we vooral doen wat we wél 
kunnen. In die zin wijs ik u ook op het wekelijkse Coventry gebed.  
 

Bij de diensten 

Als Kerkennieuws bij u in de bus valt start gelijk de Stille Week. Van 
Palmzondag tot en met Paaszondag is er iedere dag een viering in de Oude 
Blasius. Te beginnen op Palmzondag 10 april. We lezen het traditionele 
verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Dit keer de Lucasversie (Lucas 
19, 28-40), waar staat dat Jezus binnenkomt als Koning van de Hemel. Maar 
waar is die hemel? Wat is dat voor plek, de hemel?  
Op maandag 11 april, dinsdag 12 april en woensdag 13 april van 19.00 tot 
19.30 uur een avondgebed in deze Stille Week. In het pastoraat kom ik mensen 
tegen die, zoals ze zeggen, een praatje maken met Jezus. Voorgaande jaren 
stonden er over deze 3 dagen 9 praatjes centraal, dit jaar 9 andere praatjes die 
mensen met Jezus maken, hangende aan Zijn kruis. Ons eigen leven sluit er 
naadloos op aan. 
In de overige diensten in de Paasweek zal de gehele zanggroep medewerking 
verlenen. 
Op Witte Donderdag, 14 april om 19.00 uur gedenken we het laatste 
avondmaal van Jezus en staan stil bij Matteus 26, 6-16. Er gebeuren vaak 
dingen in het leven waar geen woorden voor zijn. Dan past het te zwijgen. Net 
als Maria, die enkel met olie kwam om Jezus te balsemen uit liefde voor Hem.  
In de viering van Goede Vrijdag, 15 april om 19.00 uur, lezen we fragmenten 
uit het lijdensverhaal, afgewisseld met korte actuele commentaren. 
Hoogtepunt is het zogenaamde Beklag Gods, waarin God mensen ter 
verantwoording roept om het lijden in de wereld: ‘Wat moet ik met jullie, wat 
heb ik misdreven? Wat zegt jullie zwijgen’? 

De viering van de Paaswake, 16 april om 20.30 uur. In het donker van de 
avond wordt het licht van Pasen binnengebracht. We vieren het geheim van 
Pasen, de opstanding van Christus. Dat het licht sterker is dan het duister. We 
vieren Avondmaal en hernieuwen onze doop. 
En dan Paasmorgen, 17 april om 10.00 uur. Een dienst vol humor. Een oud 
ritueel met Pasen is namelijk de Paaslach. Bij dit gebruik uit de Middeleeuwen 
begint de predikant de preek met een aantal grappen. Een stukje humor wil ik 
ook vanmorgen in de preek leggen. Humor is immers overwonnen droefheid. 
We lezen Lucas 24, 1-12. Na afloop verspreiden onze 4 klokken paaseitjes door 
heel de kerk!  
Op zondag 24 april zal mw. Mia 
Tankink uit Keijenborg voorgaan. Een 
gepensioneerd pastoraal werkster 
binnen de R.K. Kerk. Het verhaal van 
de Emmaüsgangers staat op het 
leesrooster (Lucas 24, 13-35). 
Dan zal op zondag 1 mei ds. Peter ten 
Kleij voorgaan. Op het leesrooster 
vinden we: Lucas 10, 35-48. 
Op de volgende 2 zondagen wil ik 
Handelingen 9 aan de orde stellen. 
Op zondag 8 mei rond het thema ‘De mw. Mia Tankink 
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taal van het licht’. De taal van Gods licht kun je vooral 
begrijpen dankzij andere mensen. Ananias legt Saulus de 
handen op, dan gaan de ogen van Saulus open en begint 
hij iets te vatten van de taal van het licht. Wie zijn die 
mensen in onze tijd? Handelingen 9, 1-19a. 
Zondag 15 mei rond het thema ‘Innerlijk vrij zijn’. Na zijn 
bekering blijft Saulus fanatiek en eigengereid, maar het 
belangrijkste is: hij blijft zichzelf. Saulus laat een 
opmerkelijke vrijheid zien. We lezen: Handelingen 9, 19b-

31. 
Op zondag 22 mei begroeten we ds. Carmian Verrips uit 
Bentelo. De lezing is Johannes 14, 23-29. 
Op Hemelvaartsdag 26 mei lezen we uit Handelingen 1, 4-

11. Een dienst op Hemelvaart, toch een hoogfeest, schiet 
er voor velen bij in. Ik denk dat het ook komt door al die 
vragen die er bij Hemelvaart zijn. Ik wil met u nadenken 
over het thema: ‘Wat is de hemel?’ We beginnen om 9.30 
uur! 
Dan zal op zondag 29 mei ds. Henk van Dijk uit Enter 
voorgaan. Bijbellezing is: Johannes 14, 15-21. 
 

Coventrygebed 

Sinds vrijdag 11 maart bidden we wekelijks in de Oude 
Blasius het zogenaamde Coventrygebed.  
Om een geluid van vrede en verzoening te laten horen, nu 
Rusland Oekraïne is binnengevallen.  
Het Coventrygebed dateert uit het begin van de Tweede 
Wereldoorlog. In de nacht van 14 op 15 november 1940 
bombardeerden Duitse 
vliegtuigen de Engelse 
industriestad Coventry. De 
binnenstad werd zwaar 
getroffen en de Saint Michaels-

kathedraal brandde uit. Een 
dag later zag de priester van de 
kerk twee verkoolde balken in 
de vorm van een kruis op de 
grond liggen. Voor hem de 
aanleiding om in plaats van 
vergelding verzoening te 
prediken. Het gebed begint 
met de zin: ‘De haat, die een 
muur optrekt tussen volken, 
rassen en klassen. Vader vergeef’.  
Het Coventrygebed wordt sinds de Tweede Wereldoorlog 
in diverse steden voorgedragen, o.a. in Deventer en 
Enschede. Wereldwijd klinkt het gebed rond dezelfde tijd 
in al meer dan 300 steden. 
Nu ook in Delden, wekelijks op vrijdagmiddag van 12.15 
uur tot 12.30 uur. In een kring in de zijkapel. De klokken 
luiden het gebed in tussen 12.05 uur en 12.15 uur. 
 

 

 

 

 

 

Nieuw bloed 

Van de 52 zondagen heb ik er plm. 20 vrij. Die vrije 
zondagen zijn vaak in een mum van tijd ingevuld door een 
andere gemeente met het verzoek daar te komen preken. 
Preekvoorzieners komen ook steeds vroeger, daar het 
aantal predikanten rap afneemt. Voor een bepaalde 
zondag in het jaar moet men soms wel 20 telefoontjes 
plegen om een predikant te strikken. Ook onze 
preekvoorziener, Maaike Sligt, loopt hier tegenaan. Door 
ziekte of anderszins wordt een preekbeurt soms 
teruggegeven. Dat was het geval voor zondag 24 april en 
ook 19 juni. Op zondag 24 april zal Mia Tankink uit 
Keijenborg voorgaan. Zij is R.K. pastor, met pensioen, 
maar een graag gehoord voorganger in de PKN kerken 
rond Doetinchem en Ulft. Toen ik laatst preekte in de 
Wingerd in Doetinchem kwamen er hele enthousiaste 
verhalen over haar stijl van voorgaan en de inhoud van 
haar overdenking. Ook uit mijn eigen tijd als R.K. pastor 
bewaar ik goede herinneringen aan haar collegialiteit. 
Maaike waagde er een telefoontje aan en Mia hapte toe. 
Op zondag 19 juni zal uit het verre Friesland (dichterbij 
was niemand beschikbaar) ds. Yvonne Hiemstra naar 
Delden komen. Zij is een studiegenote van mij en als 
mazzeltje een paar dagen hier in de buurt. Nieuw bloed 
op de kansel betekent vaak ook een verfrissing. Omdat bij 
gastpredikanten het kerkbezoek nogal eens wat 
achterblijft wijs ik u hier toch eventjes op. 
 

Preeknabespreking 

In de maand april is er geen preeknabespreking. In mei 
pakken we de draad weer op en wel op de maandagen 9 
mei en 16 mei, tussen 10.00 uur en 11.00 uur in de 
Voorhof. Onder het genot van een kop koffie. 
 

Boekbespreking: Opener dan ooit (Tim Vreugdenhil) 
‘Wat wens ik jullie toe dat er [...] kerkvormen zijn waar je 
geloof, hoop en liefde kunt tanken. Plekken waar je steeds 
opnieuw een beetje wordt geboren.’ 
Een wens die stadspredikant en ondernemer-theoloog 
Tim Vreugdenhil schrijft aan het einde van zijn voorwoord 
van het recent verschenen boek “Opener dan ooit. 
Nieuwe kansen voor kerken”. 
Het is naar eigen zeggen geschreven voor een zeer 
gevarieerde doelgroep. Van mensen ‘met hart voor 

de gemeente’ en kerkgangers (die in coronatijd misschien 
de verbinding of interesse wat kwijtraken), 
tot wie, niet bekend met kerk of geloof, geraakt werden 
door nieuwe manieren waarop de kerk haar 
boodschap vertaalde en neerlegde. Mensen die de 
tegengestelde beweging van het kerkverlaten gaan 

maken wellicht. In onze gemeente kom ik die gevarieerde 
doelgroep ook tegen.  
De haken aan het begin van het citaat geven aan hoe deze 
theoloog hoopt dat de kerk, of in ieder geval het geloof, 
de volgende generaties zal bereiken. Hoe dan ook. Hij 
schrijft het vooral ook naar zijn jonge kinderen. 
Ik herken mij in het begincitaat. Als ware mijn beeld van 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Cross of nails Coventry 
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Hulpvraag 

Het St. Joseph Weeshuis deed hen het verzoek om 
naailessen aan enkele van haar weeskinderen te geven, 
om hen te leren de voor school benodigde uniformen te 
maken, te repareren en te vermaken, zodat deze voor een 
lage prijs aangeboden kunnen worden. 
Aan dit verzoek hebben zij begin juni 2016 gehoor 
gegeven, en zijn met vier elektrische naaimachines, een 
overlock naaimachine, fournituren en stoffen, naar Afrika 
vertrokken. Daar hebben zij ter plekke in een nog 
leegstaand lokaal gedurende drie volle weken 
praktijklessen gegeven. Het is de bedoeling, dat deze 
kennis en vaardigheden doorgegeven worden, met de 
mogelijkheid, dat een weeskind zijn of haar beroep 
daaraan zou kunnen ontlenen. 
Bij hun vertrek kregen zij te horen dat het gebruikte lokaal 
het volgende jaar niet meer beschikbaar zou komen, 
omdat de volgende lichting schoolkinderen dan in zou 
stromen. 
Een nieuw te bouwen naaiatelier kwam toen ter sprake. 

de kerk, als geloofsgemeenschap, in een notendop 
beschreven. Plekken om geloof, hoop en liefde te tanken, 
omdat het daar blijkbaar volop te vinden is, of te vinden 
mag zijn. En prachtig ook, dat steeds opnieuw een beetje 
geboren worden. Daar zitten weeën achter, die pijnlijk en 
ongemakkelijk kunnen zijn, zo weet ik uit eigen ervaring. 
Daar zit ook het verlangen achter naar nieuw leven, naar 
levensvatbaarheid. 
Achtergrond van het boek is de coronacrisis. Hoe komt 
‘de’ kerk hieruit? Wat zijn de 

leermomenten, de kansen? Waaraan kunnen we ons 
spiegelen? Belangrijke vragen. 
Voor mijzelf is het ook een wezenlijke vraag wat de crisis 
met de verbinding in ónze plaatselijke 

geloofsgemeenschap doet. En dan bedoel ik verbinding op 
verschillende manieren: met de kerk, met het verhaal dat 
we samen delen én de verbinding met elkaar. 
Als het gaat om die verbinding, het lijkt mij een kans om 
het boek ‘Opener dan ooit’ in een ad hoc kring met elkaar 
te lezen en daarover door te praten. 
 

Ik hoor graag wie belangstelling heeft en dan kunnen we 
kijken op welke manier we dit oppakken. 
Met een hartelijke groet, 
 

Ds. Dick Juijn 

 

Van de Diaconie 

40 Dagen Project 2022 

 

 

 

 

 

 

Alle kinderen onderwijs in Tanzania 

 

Ella en Tjipke Boonstra zetten zich in voor onderwijs aan 
kinderen in Tanzania. 
Vanuit Almelo steunen zij met de Stichting BabuBibi het 
St. Joseph Weeshuis, gevestigd vijf kilometer buiten 
Arusha in Tanzania. 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Ella en Tjipke Boonstra  Naaiatelier  

Elektrische naaimachines 
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Kosten ongeveer € 10.000,-. Met behulp van de stichting 
BabuBibi (opa en oma), kregen zij de mogelijkheid 
sponsoren te werven, en het is hen gelukt deze middelen 
te verkrijgen en binnen het jaar een nieuw atelier te 
realiseren. 
 

Waarvoor uw bijdrage 

Twee jaar geleden heeft Tjipke in Tanzania een (fietsen)
werkplaats gebouwd, die nog geheel gevuld moet worden 
met gereedschappen (o.a. een werkbank, een 
bankschroef, een boormachine en ander gereedschap 
zoals steek- en dopsleutels). Hij heeft daar een bedrag van 
€ 2.600,- voor begroot. Aan deze gereedschappen zouden 
wij graag de collecte-opbrengsten besteden.  
 

Onze dank voor uw bijdragen, 
de Diaconie (Tineke, Mineke, Jan, Judith en Maarten) 
 

Toezeggingen Actie Kerkbalans 2022 

Het College van Kerkrentmeesters kan u over de actie 
Kerkbalans 2022 een tussenstand doorgeven.  
In januari 2022 zijn 739 uitnodigingen verstuurd voor de 
vrijwillige bijdrage in het kader van de Actie Kerkbalans. 
Dat resulteerde in 569 toezeggingen met een totaalbedrag 
van € 109.725,-. De stand per 22 februari is € 34.066,-. 
De begroting voor 2022 is € 117.000,-. 
De vergelijking over de afgelopen twaalf jaren ziet er als 
volgt uit.  

We hopen dat wij met elkaar in 2022 dicht bij het begrote 
bedrag komen. Alle gemeenteleden hartelijk dank! Voor 
het vele werk achter de schermen wil het College 
natuurlijk alle contactpersonen en vrijwilligers op het 
Kerkelijk Bureau hartelijk danken voor hun onmisbare 
inzet. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Job Dekens 

 

 

 

Onderscheiding Evert Wiessenberg 

Op zondag 13 maart, na afloop van de kerkdienst, is aan 
Evert Wiessenberg de insigne en oorkonde van de PKN 
voor zijn vele vrijwilligerswerk uitgereikt. 
De onderscheiding toont het beeldmerk van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Dit beeldmerk gebruiken 
we ook in onze kerkapp. 
Het geeft weer een cirkel, een kruis, een achtarmig kruis 
en een duif. 
De cirkel symboliseert eenheid, 
ook de eenheid van de kerken. 
Het kruis in de cirkel het 
christelijk symbool bij uitstek. 
Het achtarmige kruis gelijkt op 
een stralenkrans en bestaat uit 
8 keer de letter X, de eerste 
letter van Christus. Het getal 8 
staat voor de opstandingsdag. 
De duif staat in het midden en is het teken van vrede. 
In het verleden is Evert eerst voorzitter geweest van de 
kerkenraad en daarna voorzitter van de oecumenische 
Raad van Kerken. Vele jaren is hij medewerker geweest op 
het kerkelijk bureau en daarnaast eindredacteur en 
hoofdverantwoordelijke voor de verspreiding van het 
Kerkennieuws. Zijn familie heeft dit met name in de 
vakanties geweten. 
Op de oorkonde waren niet genoeg regels beschikbaar om 
al zijn werkzaamheden voor de kerk te vermelden. 
Naast vermelde functies heeft Evert zich ook nog 
verdienstelijk gemaakt als coördinator van de commissie 
eredienst en als regelaar van het autovervoer naar de kerk 

Onderscheiding Evert Wiessenberg 

Jaar Deelnemers 
Ontvangen in 

€ 

€/ 
Deelnemer 

2009 874 141.530 162 

2010 877 142.353 162 

2011 790 140.072 177 

2012 895 142.646 159 

2013 826 134.154 162 

2014 762 126.566 166 

2015 714 106.106 149 

2016 706 106.649 151 

2017 721 122.232 170 

2018 670 120.888 180 

2019 659 115.627 175 

2020 637 116.602 183 

2021 616 108.777 177 
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voor oudere mensen. 
Verder hielp hij altijd bij het plaatsen van de grote 
kerstboom in de kerk en stak hij zijn handen uit de 
mouwen als er voor het avondmaal op Witte Donderdag 
zware tafels in het koor moesten worden opgesteld en op 
pinkstermaandag als er een buitenopstelling gemaakt 
moest worden voor de openluchtdienst. 
Door de heel verschillende werkzaamheden niet naast 
maar achter elkaar te zetten kwamen we aan meer dan 50 
jaar activiteiten waardoor Evert in aanmerking kwam voor 
een gouden insigne. 
Evert Wiessenberg was totaal verrast en begreep niet 
waarom hij naar voren moest komen. Hij vond het wel 
bijzonder dat er zoveel katholieken in de kerk waren. Ook 
had hij een “vreemd mailtje” van iemand van het 
Apostolisch Genootschap gekregen, die zich 
verontschuldigde dat ze niet kwam. Achteraf begreep hij 
ook waarom zijn vrouw die zondag had aangedrongen om 
geen trui aan te doen maar een keurig colbertje. 
Als kerkenraad zijn we de secretaris van de oecumenische 
Raad van Kerken, de heer Ype de Jong zeer erkentelijk 
voor zijn initiatief en de voorbereiding van de aanvraag. 
Deze zondag was een hoogtepunt voor onze gemeente 
met alle vrijwilligers op velerlei gebied.  
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente 
Delden, 
 

Arie Mulder 

Voorzitter kerkenraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evert Wiessenberg en Arie Mulder 

Verrassing op zondag 13 maart 

Op zondag 13 maart werd ik zeer aangenaam verrast toen 
ik tot mijn grote verbazing na afloop van de dienst naar 
voren geroepen werd . 
Daar werd door de voorzitter van de Kerkenraad mij een 
draaginsigne in Goud uitgereikt wegens het jarenlang 
vervullen van diverse functies in de Kerkenraad, in de 
Raad van Kerken, activiteiten voor Kerkennieuws en 
Kerkelijk Bureau, en nog meerdere andere zaken binnen 
het kerkelijke werk. 
Zoals gezegd ik was erg verrast maar ook ontzettend 
dankbaar voor dit gebaar van de Kerkenraad en de Raad 
van Kerken. In het bijzonder dank aan Arie Mulder en Ype 
de Jong, die deze aanvraag geïnitieerd hebben. 
Ik ben blij dat Kerkennieuws blijft bestaan met een 
aangepaste verspreiding in Delden. 
In een periode van 40 jaar, waarover ik praat, gebeuren er 
vele mooie en fijne dingen maar ook waren er oprispingen 
die voor ons allen tot nadenken uitnodigden.  
Maar de mooie dingen overheersen en dankzij mijn 
toeverlaat Greta kijk ik met veel genoegen terug op deze 
afgelopen jaren.  
  
Evert Wiessenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdagmorgen: inloopochtend 

Wat fijn: het kan weer.  
De Voorhof is weer ingericht om u te ontvangen op 
dinsdagmorgen. De koffie of thee, met iets lekkers erbij, 
wordt geserveerd door de gastvrouwen. 
Iedereen is welkom, ook uw buurvrouw of buurman die 
het wel leuk vindt om er even uit te zijn, kom gerust 
samen naar de Voorhof, Kerkstraat 6 te Delden. U woont 
nog niet zolang in Delden of omgeving? Een mooie 
gelegenheid om kennis te maken. 
Van 10.00 tot 12.00 uur staan de gastvrouwen klaar om u 
te ontvangen.  
Vrouwen: gezellig, maar het wordt nog gezelliger, als 
heren zich zouden melden om deze zeer lichte 
huishoudelijke taak op zich te nemen.  
Voor informatie: Mevr. Diny Doornbos. 06-43098087 
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In de zestiger jaren hadden we een bandrecorder met een 
band waarop de dienst was opgenomen. Dit zware 
apparaat werd met de fiets gebracht naar de luisteraars, 
ook in Ambt Delden. Dat deed mevrouw Meijerink, de 
echtgenote van de bakker in de Noordwal. Met de komst 
van de cassetterecorder werd dit werk veel minder zwaar. 
In de afgelopen jaren werden de ouderen steeds handiger 
met de computer of smartphone en tevens kregen alle 
woningen, ook in Ambt, een glasvezelaansluiting.  
Het aantal luisteraars van de kerkradio werd geleidelijk 
minder en eind vorig jaar werden de laatsten overgezet op 
kerkdienst gemist. Ik hoop van harte dat de ouderen die 
dat kunnen toch weer hun best doen om ‘s zondags naar 
de Protestantse kerk te komen. Er wordt zelfs vervoer 
aangeboden via telefoon 074-3762438. 
Graag bedank ik alle luisteraars en hun familieleden voor 
de prettige contacten en hun medewerking. 
 

Derk Rouwhorst 

Einde kerkradio 

Na vele jaren intensief gebruik is er een einde gekomen 
aan de Deldense kerkradio. Het systeem werd in 2005 in 
gebruik genomen en bestond uit een zender die bovenin 
de kerktoren was geplaatst. De zendantenne was binnen 
gemonteerd op de hoogste plaats in de nok, dus vlak 
onder de haan. Met een lange leiding was de zender 
verbonden met de geluidsinstallatie beneden. Alleen 
tijdens elke kerkdienst werd de zender ingeschakeld. Als 
extraatje hadden wij elke maandagavond een herhaling 
van de zondagse dienst. Dat werd op prijs gesteld door de 
mensen die ’s zondags niet om 10.00 uur gereed waren of  
die bezoek kregen.  
Voor deze zender hadden we een officiële zendvergunning 
van het Agentschap Telecom.  

In de eerste jaren waren er zo’n 30 
luisteraars die elke zondag de diensten 
thuis konden beluisteren, vooral de 
oudsten van onze gemeente. Ze waren niet 
meer in staat naar de kerk te komen en 
vonden het fijn op deze wijze bij de kerk 
betrokken te blijven, erover te kunnen 
meepraten, maar vooral: om te horen wie 
er overleden was. Het radioapparaat dat ze 
thuis hadden staat op bijgaande foto, het 
was slechts 10 centimeter hoog en bovenop 
zit de antenne. De bediening was 
eenvoudig en dat moest wel, want deze 
mensen waren niet opgegroeid met een 
apparaat met knopjes. Het bereik van de 

zender was 5 kilometer, voor de enkelen die 
verder van de kerk woonden was er een 

grote antenne beschikbaar en daarmee kon zelfs tot in 
Enschede geluisterd worden. Het was een pak van mijn 
hart dat de zender bleef werken niettegenstaande de 
blikseminslagen die de toren troffen in al die jaren. 
Wonend op korte afstand zag ik dat wel eens gebeuren. 
Gelukkig hebben de bliksemafleider en de beveiliging in de 
zender uitstekend gewerkt. 
Ik vond het opvallend dat de luisterkring al die jaren 
vooral uit dames heeft bestaan. Ik heb de contacten met 
de vele luisteraars altijd als zeer plezierig ervaren. Het 
meest indrukwekkend vond ik als tijdens de rouwdienst in 
de kerk door de voorganger gememoreerd werd dat de 
overledene trouw naar de kerkradio luisterde en hoeveel 
dat had betekend. 
De kerkradio was betrouwbaarder en kostte veel minder 
dan de voorganger, de kerktelefoon, want daarvoor moest 
een telefoonleiding vanaf de kerk gehuurd worden. 
Hiermee begonnen we in 1985. 

Lutherse diensten 

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

Zondag 1 april   ds. Frans Wiersma  

Radio  
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Oecumenisch avondgebed  
Op donderdagavond 7 april om 19.00 uur zullen we 
bidden om steun en kracht voor de mensen die gewikkeld 
zijn in de oorlog in Oekraïne., voor de vele mensen die 
inmiddels uit hun land vertrokken zijn en elders in Europa 
onderdak krijgen. Het is voor hen vluchten uit nood en om 
te overleven. Ook hier in Delden zijn inmiddels mensen uit 
Oekraïne aangekomen en vinden zij onderdak in het 
kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap aan de 
Emmastraat in Delden. Ook in hotel de Zwaan zullen 
mensen liefdevol worden ondergebracht. Laten wij hen 
welkom heten en een thuis proberen te geven.  
Daarom willen wij opnieuw in het avondgebed bidden 
voor VREDE. Dat er VREDE mag komen in Oekraïne, maar 
ook in de landen die reeds verwoest zijn. Dat de leiders 
die deze oorlog zijn begonnen, mogen beseffen dat de lust 
naar macht en bezit niets oplevert dan alleen ellende.  
Ds. Henri Esser zal voorgaan in dit avondgebed in de 
katholieke Blasiuskerk aan de Langestraat. Herman Rupert 
zal ons begeleiden op het orgel.  
Iedereen is uitgenodigd hier aan deel te nemen. 
 

Op donderdag 5 mei om 19.00 uur zullen we in het 
Oecumenisch avondgebed opnieuw bidden voor VREDE. 
Dit keer zal ds. Dick Juijn voorgaan. We hopen dat er dan 
een kans op VREDE is. Maar de kracht van ons gebed moet 
toch doorklinken en laten we blijven hopen en 
vertrouwen dat er eens echte VREDE in de wereld mag 
komen. 
U bent allen opnieuw uitgenodigd hier aan deel te nemen. 
 

Ria Mudde,  
voorzitter Raad van Kerken 

Raad van Kerken - Delden 

Dodenherdenking algemene begraafplaats 

RAAD VAN KERKEN-DELDEN 

Dodenherdenking – 4 mei om 18.30 uur 

Op woensdag 4 mei gedenken we de mensen die ons, 
tijdens de oorlog, zijn ontvallen. Zij streden voor een vrij 
Nederland of werden gevangen genomen en lieten het 
leven. 
Vrijheid is het hoogste goed dat we hebben en daar 
moeten we zuinig mee omspringen. Daarom mogen we 
niet vergeten wat  mensen hiervoor hebben gedaan. Een 
blijvende herdenking zijn wij hen verschuldigd. Wij leven 
in vrijheid, maar momenteel zijn er zo velen die hun land 
ontvluchten richting de vrijheid. We hoeven de televisie 
maar aan te zetten en de vele verschrikkelijke beelden van 
de oorlog in Oekraïne worden ons gepresenteerd. Nog 
geen enkele kans dat deze oorlog binnenkort zal worden 
beëindigd. Daarom is ook deze bijeenkomst op 4 mei, en 
zeker dit jaar, is het heel belangrijk om te gedenken.  
Vrede en vrijheid horen bij elkaar en dat gunnen we 
iedereen. Ieder mens op deze planeet. Daarom zullen 
we blijven gedenken met elkaar. Willen we er zijn voor 
onze medemens in oorlog. Reik elkaar de hand … 
zodat we vredig verder kunnen leven. 
Om 18.30 uur is er een samenkomst met een passende 
bezinning in de Oude Blasius, waar 2 leden van de 
scouting Delden gedichten zullen voordragen, enkele 
leden van de Raad van Kerken passende teksten zullen 
lezen, en ds. Dick Juijn een passend herdenkingswoord 
uitspreekt, afgewisseld met passende muziek.   
Om 19.15 uur zal de kranslegging plaatsvinden bij het 
monument aan het Ressingplein. Hierna starten we 
om 19.30 uur te voet een stille tocht, waaraan 
militaire reservisten, leden van de scouting, de 
drumband en vele Deldenaren zullen deelnemen.  
De tocht gaat naar de openbare begraafplaats aan de 
Langestraat, waar het vervolg van de  
dodenherdenking om 20.00 uur zal plaatsvinden. Om 
20.00 uur zullen de klokken van Delden luiden, waarna 
er 1 minuut stilte zal plaatsvinden voor de 
omgekomen mensen. We nodigen u allen voor deze 
bijeenkomst uit.  
 

Ria Mudde,  
voorzitter Raad van Kerken 

Dodenherdenking algemene begraafplaats 
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Leven in verbondenheid 

Met wie bent u allemaal verbonden? Laat ik het eens voor mijzelf op een rij 
zetten: met de buren, met dorpsgenoten, familie, vrienden, met liefhebbers 
van muziek, met de mensen in Europa, met de medemens waar ook ter 
wereld. In dat laatste geval zou ik mezelf wereldburger kunnen noemen. Dit 
gaat over verbondenheid met mensen. Ik ben ook verbonden met de natuur, 
de dingen om me heen. Het niveau van verbondenheid is soms wel heel 
verschillend en hoe de verbondenheid zichtbaar is.  
 

Voor mij begint het met je verbonden weten. Alleen Iets weten, maakt nog 
niet dat ik er ook naar handel. Ik weet dat veel alcohol drinken niet gezond is, 
roken is ongezond. Matig ik me met drinken en laat ik het roken staan? Het 
vraagt meer dan alleen weten, maar daar begint het wel.  
Soms kan in deze gevallen de wetenschap helpen met de kennis erover en dan 
nog … 

 

Je verbonden voelen is een stap verder. Juist in de achterliggende 2 corona 
jaren bleek des te meer dat er heel veel behoefte was, en ook nu nog is, aan 
gevoelde verbondenheid. Jammer genoeg wordt dit niet altijd ingevuld en 
daardoor ontstaat eenzaamheid. Hier komt al het derde naar voren, je 
verbondenheid tonen. Ook nu laten velen zien dat we ons verbonden voelen 
en dat ook tonen. Denkt u maar eens aan het bedrag wat op giro 555 gestort 
is. Daarnaast zie je de inspanningen van hulpverleners om de vluchtelingen een 
veilige plek te bieden. Het gebouw van het Apostolisch Genootschap in Delden 
is zo’n plek.  
 

Een samenleving zonder verbondenheid is eigenlijk ondenkbaar. We leven bij 
verbondenheid. Verbondenheid draagt bij aan levensgeluk. Verbondenheid 
met de ander begint bij mijzelf, dan hoef ik niet te wachten op de ander. Ik kan 
zelf ook de verbinding sterker maken door oprechte interesse te tonen, actief 
te luisteren naar die ander. Zonder oordeel naar mijn medemens te kijken. 
Mijn medemens, mijn naaste. We zijn allen een schepping van het mysterie 
van het leven. We zijn Mens, met een hoofdletter, zo wil ik die ander 
benaderen, ontmoeten. Een opdracht voor mezelf. Daar hoort ook bij dat ik 
me wil inleven in de situatie van de ander. Een van onze jeugdkoorliederen 
verwoordt op een aansprekende wijze, het is van alle tijden, maar zeker in 
deze tijd! 
 

Hoe zal het zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een hartelijke groet,  
Dicky Vaartjes 

Geestelijk verzorger 

APOSTOLISCH GENOOTSCHAP 

 

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 ko-
men, 
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 zal dat zijn? 

Dodenherdenking Ressingplein 
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Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers: 
19-05-2022 04-06-2022 interval 9 weken  

21-07-2022 06-08-2022 interval 8 weken  

15-09-2022 01-10-2022 interval 8 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. 

 

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 

Henk van der Spek, tel: 074 - 376 45 21, 
email kerkennieuwsdelden@hotmail.com 

Opmerkingen en vragen? 

Dan kunt u contact opnemen met 
Marianne Nijman, tel: 074 - 376 45 21,  
email kerkennieuwsdelden@hotmail.com 

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 

 

KerkenNieuws is een uitgave van de Raad van Kerken Delden en wordt gratis 
verspreid onder de leden van de Deldense kerkgenootschappen.  
 

Belangstellenden, die geen lid van een van de kerken zijn en die graag 
Kerkennieuws ook gratis willen ontvangen, kunnen daarvoor de 
telefoonnummers 074 - 376 19 49 of 074 - 376 63 66 bellen.  
 

Dan noteren we uw adres met postcode en voegen die toe aan het adressen 
bestand, dat uitsluitend bestemd is voor bezorging Kerkennieuws.  


