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‘Filargurie’  
Pas hoorde ik dat er een nieuwe 
therapie wordt aangeboden: een 
therapie voor 
luxeonderbrekingsdepressie. Mensen 
waren gewend royaal te consumeren, 
maar nu is er crisis: weg derde auto, 
weg vijfde vakantie, geen dagje 
winkelen meer in Parijs. En de kinderen 
krijgen niet onmiddellijk alles van het 
juiste merk in de juiste kleur. De luxe 
stagneert en dat geeft depressie.  
Anne van der Meiden schreef ooit over 
de ‘filargurie’, de zilverzucht of 
geldzucht die rijken ontevreden maakt 
en armen vrekkig. Een aardig 
moralistisch stukje (‘moralisme’ was tot 
voor kort een vies woord).  
Een addertje onder het kerkgras is 
echter dat wij gelovigen menen beter 
te zijn dan anderen. Vandaar een kort 
verhaaltje ter zelfrelativering. Mogelijk 
dat ook de luxeonderbrekingsdepressie
-therapeut de humor ervan inziet en zo 
ook het lachwekkende van zijn nieuwe 
ambacht.  
Een man ging naar een dominee en zei: 
‘Ik wil dat u een rouwdienst houdt voor 
mijn hond.’ De dominee was 
verontwaardigd. ‘Hoezo, een 
rouwdienst voor je hond?’ Zei de man: 
‘Het gaat om mijn huisdier. Ik heb veel 
van die hond gehouden en ik zou graag 
zien dat u een dienst voor hem hield.’ 
De dominee: ‘Wij houden hier uit 
principe geen dienst voor honden. Ga 
maar naar een andere kerk.’ De man 
nam afscheid en zei: ‘Jammer. Ik heb 
veel van die hond gehouden en was van 
plan een vergoeding van een miljoen 
euro aan te bieden voor de dienst.’ En 
de dominee zei: ‘Wacht eens even, u 
hebt niet gezegd dat uw hond 
protestant was.’  
 

Ds. Dick Juijn 
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Zaterdag 1 oktober  
27e zondag door het jaar  
19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pastoor J. Jansen  
 

Woensdag 5 oktober  
18.30 uur Eucharistieviering  
Pastoor J. Jansen  
 

Zaterdag 8 oktober  
28e zondag door het jaar  
Voorstellen vormelingen  
19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. Cantu  
Pastoor Jansen en Pastor Zoet  
 

Woensdag 12 oktober  
18.30 uur Eucharistieviering  
Pastoor J. Jansen  
 

Zaterdag 15 oktober  
29e zondag door het jaar  
19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dameskoor  
Pastoor J. Jansen  
 

 

 

Woensdag 19 oktober  
18.30 uur Eucharistieviering  
Pastoor J. Jansen  
 

Zaterdag 22 oktober  
30e zondag door het jaar  
19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het herenkoor  
Pater R. van de Vegt  
 

Woensdag 26 oktober  
18.30 uur Eucharistieviering  
Pastoor J. Jansen  
 

Zaterdag 29 oktober  
31e zondag door het jaar  
19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pastoor J. Jansen  
 

Door omstandigheden zijn de 
vieringen voor de maand november 
onder voorbehoud.  
 

Dinsdag 1 november Allerheiligen  
19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
 

 

Woensdag 2 november Allerzielen  
19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pastoor J. Jansen  
 

Zaterdag 5 november  
32e zondag door het jaar  
19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
 

Woensdag 9 november  
18.30 uur Eucharistieviering  
 

Zaterdag 12 november  
33e zondag door het jaar  
19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
 

Woensdag 16 november  
18.30 uur Eucharistieviering  
 

Zaterdag 19 november  
34e zondag door het jaar  
19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
 

Woensdag 23 november  
18.30 uur Eucharistieviering  

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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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 

file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/1 In welke plaats is dit.docx
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Zondag 2 oktober  
10.00 uur: ds. D. Juijn  
Jeugd- en Overstapdienst  
Eerste collecte: Diaconieproject  
Tweede collecte: Kerk  
 

Zondag 9 oktober  
10.00 uur: ds. D. Juijn  
Kindernevendienst  
Eerste collecte: Israël / Palestina  
Tweede collecte: Kerk  

Zondag 16 oktober  
10.00 uur: ds. P. ten Kleij  
Kindernevendienst  
Eerste collecte: Zending Indonesië  
Tweede collecte: Kerk  
 

Zondag 23 oktober  
10.00 uur: ds. H. van Dijk  
Kindernevendienst  
Eerste collecte: Diaconie  
Tweede collecte: Kerk  
 

Zondag 30 oktober  
10.00 uur: ds. D Juijn  
Kindernevendienst  
Eerste collecte: Diaconie  
Tweede collecte: Kerk  
 

Woensdag 2 november Dankdag  
19.00 uur: ds. D. Juijn  
Eerste collecte: Werelddiaconaat 
Pakistan  
Tweede collecte: Kerk  

Zondag 6 november  
10.00 uur: ds. D. Juijn  
Kindernevendienst  
Eerste collecte: Diaconieproject  
Tweede collecte: Kerk  
 

Zondag 13 november  
10.00 uur: ds. F. Wiersma  
Kindernevendienst  
Eerste collecte: Zending Golfstaten  
Tweede collecte: Kerk  
 

Zondag 20 november  
10.00 uur: ds. D. Juijn  
Kindernevendienst  
Eerste collecte: Diaconie  
Tweede collecte: Pastoraat NL  
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Oecumenisch avondgebed  
 

Elke 1e donderdagavond van de 
maand om 19.00 uur in de kapel van 
verpleeghuis St. Elisabeth het 
Oecumenisch avondgebed plaats 
vinden.  

SPELREGELS 

Wij die met eigen ogen  
Het is een vaste gewoonte voor me geworden om vrijdags om 12.15 in de Oude Blasius te zijn. De grote hoge ruimte is 
leeg op een groepje van ongeveer tien mensen na, ver vooraan in het koor. Tegen de muren staan oude grafzerken van 
Twickel bewoners. Voor onze voeten één grote stenen plaat met vier ijzeren ringen, de ingang naar de grafkelder. We 
zitten in een halve kring voor het Coventry-gebed; ontstaan na de 2e Wereldoorlog in Engeland. Sinds die tijd wordt dit 
gebed over de hele wereld op hetzelfde tijdstip gebeden en sinds de oorlog in Oekraïne op nog meer plaatsen. Een 
moment om te bidden om vrede. Even ruimte om je te bezinnen. Als de kaars is aangestoken, volgt Psalm 31.  
Een gebed in nood. In de litanie van vrede en verzoening spreken we ons eigen tekortkomen uit: Het gebrek aan respect 
voor hen, die anders zijn, anders denken, voelen en geloven. God, vergeef. Iedere week dezelfde woorden en hetzelfde 
lied. Rustig en à capella gezongen: Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd maar blind en onmeedogend 
ontkennen wat gebeurt. De woorden van Huub Oosterhuis in dit prachtige lied eindigen met een gevoel van hoop: Dat 
in ons wordt herschapen de geest die overleeft. Dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.  
We verlaten in stilte de eeuwenoude kerk, waar nog de wolk gebeden hangt, van wie zijn voorgegaan.  
 

Martha Mulder  

Lutherse diensten 

 

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

Zondag 2 oktober  

 ds. Andrea Fuhrmann  
Zondag 6 november 

 ds. Nico Pronk  
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In de Heer zijn overleden  
Willy Heeman - 29 juli - 87 jaar - de Hagenborgh 91 - w.v. F. Scheppers  
Anny Goselinke - 1 aug. - 87 jaar - Weth. Bloemestr.1A - e.v. A. ter Horst  
Anita Nibbelink - 10 aug. - 67 jaar - Hengelo - w.v. Vaanholt  
 

Kind laten dopen?  
Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van de H. Geest parochie te Delden 

 

Van de Pastopraatgroep 

 

Voor kleine mensen  
1. Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,  
Hij geeft hoop aan rechtelozen,  
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,  
Hij koopt ons vrij uit het slavenhuis.  
 

2. Hij zal opkomen voor de misdeelden,  
Hij zal de machten die ons dwingen  
breken en binden, Hij zal leven,  
onvergankelijk als de zon.  
 

3. Zoals de dauw die de aarde drenkt,  
zo zal Hij komen en in die dagen  
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,  
zal er vrede in overvloed zijn.  
  
4. Dan dragen de bergen schoven van vrede  
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,  
een vloed van koren, golvende velden,  
een stad rijst op uit een zee van groen.  
 

5. Zijn naam is tot in eeuwigheid,  
zolang de zon staat aan de hemel.  
Zijn naam gaat rond over de aarde,  
een woord van vrede, van mens tot mens.  
 

Lied gezongen door het Dames- en herenkoor H. Blasius Delden tijdens de 
eucharistieviering van 3 september 2022 

 

'Synodaal proces gaat om vinden van gezamenlijke weg'  
In de zeven Nederlandse bisdommen is onlangs officieel de voorbereiding van 
start gegaan van de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’ in 2023. “Het 
is een consultatieronde op wereldniveau”, aldus kardinaal Wim Eijk bij de 
openingsviering in Apeldoorn.  
De eerste fase speelt zich wereldwijd af in de bisdommen tussen nu en 
augustus 2022. De resultaten van die consultatieronde worden samengebracht 
in een werkdocument dat van de herfst van 2022 tot en met maart 2023 per 
continent wordt behandeld. De uitkomsten daarvan dienen ter voorbereiding 
van de bisschoppensynode in oktober 2023 in Rome.  
Het geheel van consulteren, analyseren en bestuderen wordt het synodaal 
proces genoemd. Dat “is niet zomaar een peiling naar diverse meningen en 
ideeën”, aldus kardinaal Eijk. Volgens hem gaat het erom een gezamenlijke 
weg te vinden, zodat de Kerk in deze tijd haar missie kan vervullen. “Die missie 
is geen andere dan die zij altijd al heeft gehad: Christus en zijn Evangelie te 
verkondigen. Vandaag bidden wij in het bijzonder om de verlichting door de 
Heilige Geest bij het doorlopen van dit synodale proces. Hij is de ‘Helper’ die 
Jezus ons in het Evangelie heeft beloofd en met Pinksteren aan zijn Kerk 

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. 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 
telefoon 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: 
Ans ter Morsche, telefoon 074 - 376 30 26 

 

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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Open deuren  
Het tweede deel van het document is gewijd aan 
onderscheiding. Ruim vier pagina’s lang trekken de 
bisschoppen conclusies over de resultaten en formuleren 
ze aandachtspunten.  
Een echte aansporing tot de handen uit de mouwen 
steken is dit deel niet. Er worden nogal wat open deuren 
ingetrapt (“Wees helder in je boodschap”) en de 
bisschoppen drukken zich erg tam uit (“De weg naar 
nieuwe vormen [bijvoorbeeld van samen Kerk zijn] komt 
tot stand in gesprekken, ontmoeting en uitwisseling”).  
Dat de Eucharistie “bron en hoogtepunt” van het kerkelijk 
leven is, kan ook niet al te veel onderscheiding gevergd 
hebben: de bisschoppen citeren rechtstreeks uit 
Sacrosanctum Concilium het liturgiedocument van het 
Tweede Vaticaans Concilie uit 1963.  
 

Radeloosheid  
Het synthesedocument is niet bedoeld om concrete 
actiepunten te formuleren, laat staan dat het alle 
problemen zou kunnen oplossen. Toch straalt het wel een 
zekere radeloosheid uit, alsof de bisschoppen zelf ook niet 
goed weten hoe het nu verder moet met de Nederlandse 
Kerk. In de allerlaatste paragraaf, getiteld ‘Samen verder’, 
komen ze niet verder dan de mededeling dat de 
gesprekken die tijdens de consultatiefase in gang gezet 
zijn, op veel plekken voorgezet worden.  
Niet dat het oordeel uitsluitend negatief is. Zo blijken de 
bisschoppen vertrouwen te hebben in het gedachtegoed 
van de Missionaire Parochie, dat de Kerk nieuw elan moet 
geven en ingang in Nederlandse parochies begint te 
vinden. Het wordt dan ook her en der in het document 
met name genoemd.  
 

De leer van de Kerk volgen  
Intussen bestaat bijna de helft van dit rapport niet uit de 
meningen, zorgen en hoop van Nederlandse katholieken, 
maar uit de interpretatie ervan door de bisschoppen.  
Daarin valt de interpretatie van de vraag om catechese op. 
Niemand zal het belang ervan ontkennen, maar het idee 
lijkt te bestaan dat als katholieken maar voldoende 
catechese volgen, ze als vanzelf de leer van de Kerk gaan 
volgen: “Als de gelovigen hun geloof beter zouden kunnen 
verwoorden, zouden ze ook beter in staat zijn hun rol in 
de maatschappij op zich te nemen en de dialoog aan te 
gaan met anderen. Daaruit groeit soms een spanning met 
wat de Kerk leert. Ook om deze reden zijn catechese en 
studie belangrijk.”  
 

‘Verkeerde mening’  
Ook de Nederlandse jezuïet Jos Moons, onderzoeker aan 
de KU Leuven, schrijft in Katholiek Nieuwsblad dat dat 
gevoel onder de bisschoppen lijkt te leven. In reactie op 
bisschop Jan Hendriks’ eerdere gedachten over het 
synodale proces schrijft hij: “Tussen de regels door las ik 
[…] ook een andere reden voor de nood aan catechese: zo 

gegeven heeft. We bidden dat we, geleid door de Heilige 
Geest, in gesprek met elkaar die gezamenlijke weg kunnen 
vinden.”  
De synthese van het synodale proces in de Nederlandse 
bisdommen is onlangs naar Rome gestuurd. Het geeft het 
Vaticaan een idee van wat er in ons land speelt – maar 
zeker ook van hoe onze bisschoppen daar naar kijken.  
Uit de gesprekken die in bisdommen en katholieke 
organisaties met gelovigen en mensen van buiten de Kerk 
zijn gevoerd, heeft de Nederlandse 
bisschoppenconferentie een twaalf pagina’s tellend 
rapport gedestilleerd. Het moet het Vaticaan op de 
hoogte brengen van wat er speelt in de Nederlandse Kerk 
in aanloop naar de synode over synodaliteit van 2023.  
Alle resultaten uit alle onderliggende rapporten in één 
synthese weergeven, is natuurlijk geen optie, maar over 
het algemeen wordt er een goed beeld van gegeven. 
Daarbij hielp het dat in de verschillende bisdommen veelal 
dezelfde punten ter sprake gekomen zijn.  
 

Meer catechese  
Zo bleek er een enorme behoefte aan meer catechese, 
meer geloofsverdieping, toegankelijkere vieringen, 
eenvoudigere taal en grotere laagdrempeligheid te leven. 
In de synthese komt onder zo’n beetje de helft van alle 
kopjes terug dat de Nederlandse katholiek vindt dat hij of 
zij slechts een basale kennis van het eigen geloof heeft. Er 
heerst ‘sprakeloosheid’: katholieken missen de taal om uit 
te leggen wat hun geloof inhoudt.  
Overigens is die luidkeelse vraag naar meer 
geloofsverdieping opmerkelijk wanneer je die naast het 
animo voor het bestaande aanbod legt. 
Catecheseprojecten hoeven meestal geen 
geïnteresseerden teleur te stellen vanwege te veel 
aanmeldingen. Of de geloofsverdiepingsprojecten weten 
hun publiek niet te bereiken, of de bereidheid tot het 
daadwerkelijk volgen van catechese is niet zo groot als 
tijdens de synodegesprekken beweerd werd.  
 

Schaamte voor kerkelijke standpunten  
Ook wil men de Kerk meer zien: zij moet zichtbaarder 
worden in de maatschappij, meer contact maken met de 
buitenwereld, in de media verschijnen en aan diaconie 
doen. Volgens veel respondenten is de Kerk te veel in 
zichzelf gekeerd en te veel met zichzelf bezig, waardoor zij 
het gesprek met de maatschappij is kwijtgeraakt.  
Daaraan verwant is de constatering dat er een kloof 
tussen Kerk en samenleving is ontstaan, vooral op het vlak 
van hete hangijzers als homoseksualiteit, medisch-

ethische onderwerpen, echtscheiding en vrouwenwijding. 
Die komen (uiteraard) aan bod in de synthese, waarbij de 
conclusie is dat heel wat mensen zich schamen voor de 
standpunten van de Kerk of daardoor niet voor hun 
katholiciteit durven uit te komen. Gelovigen zouden graag 
een handreiking van de Kerk aan gemarginaliseerde 
groepen willen zien.  

HEILIGE BLASIUS 
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zullen de gelovigen van hun verkeerde mening af geraken 
en de kerkelijke leer weer integraal omarmen.”  
De talrijke onderstrepingen van het belang van dialoog en 
meepraten verderop in het document verliezen daardoor 
wel kracht. Zien de bisschoppen voldoende in dat mensen 
in de eerste plaats om catechese lijken te vragen omdat ze 
hun geloof en God willen kennen, waarbij een aantal 
kerkelijke standpunten eerder een ongeschikte rol speelt?  
In Rome zijn ze natuurlijk niet totaal onbekend met de 
toestand in de Nederlandse Kerk: via onder anderen de 
apostolisch nuntius in Den Haag wordt het Vaticaan op de 
hoogte gehouden. Toch kan deze synthese het Vaticaan 
wat meer inzicht in de situatie bieden – inzicht in wat de 
gelovigen beweegt, maar zeker ook in de manier waarop 
de Nederlandse bisschoppen daar tegen aankijken.  
Bron; Katholiek Nieuwsblad  
 

Om vast te noteren:  
Woensdag 2 november 19.00 uur. RK Blasiuskerk, 
Allerzielen viering. Om samen mensen die zijn overleden 
te herdenken.  

Op woensdag 2 november wordt over de hele wereld 

HEILIGE BLASIUS 

Allerzielen gevierd. We herdenken dan alle mensen die 
gestorven zijn. Dat doen we die avond ook tijdens een 
viering in de RK kerk, waar u heel hartelijk welkom bent. 
Door het aansteken van kaarsen voor de overledenen, 
door te zingen, door te gedenken. Aansluitend worden er 
op het RK kerkhof achter de kerk kaarsen aangestoken bij 
de graven of bij de gedenkplaats voor mensen die 
gecremeerd zijn. Een ontroerende en indrukwekkende 
avond! Voor de jongeren en kinderen die meekomen is er 
een creatieve activiteit tijdens de viering. Voel u zeer 
welkom op deze bijzondere avond!  
 

MOV-groep 

 

Actie: Samen op weg voor Pater van der Vegt  
Pater van der Vegt gaat als emeritus pater regelmatig voor 
in de vieringen van de H. Geestparochie.  
Daarnaast ondersteunt hij al acht jaar 5 arme gezinnen die 
onder erbarmelijke omstandigheden in de krottenwijken 

Pater van der Vegt  

Allerzielen viering 
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van Ebo town, Kafuta en Sukauta in Gambia wonen. Eerst 
voorzichtig contact via Whatsapp en Skype en na een jaar 
is hij ze voor het eerst gaan bezoeken om met eigen ogen 
de armoede te zien en hoe de mensen daar leven en 
wonen.  
Hij was diep geschokt door de verschrikkelijke 
omstandigheden, maar tevens versteld van de mentale 
kracht van deze mensen.  
Met de € 5000 op zak die hij op oudejaarsavond 2019 
ophaalde tijdens een deurcollecte t.g.v. van zijn 50-jarige 
priesterjubileum, bezocht hij in januari 2020 en in 2022 
nogmaals, de meest behoeftige mensen.  
De financiële steun wordt o.a. gebruikt om op structurele 
wijze woonomstandigheden te verbeteren. Ouders met 
vijf kinderen, zeer arm, wonend in een krot. Een paar jaar 
geleden kon met slechts € 1500 een huisje weer 
bewoonbaar gemaakt worden met eenvoudig sanitair en 
een keukentje. Zelfs de aanschaf van een paar geiten en 
kippen helpt deze gezinnen in hun levensonderhoud.  

Ouders met vijf kinderen, zeer arm, wonend in een krot.  

HEILIGE BLASIUS 

Daarnaast is met de donatie van Pater van der Vegt in het 
verleden een opleiding tot kok gefinancierd en heeft een 
man een auto kunnen kopen om als taxichauffeur te 
werken. Op deze manier kunnen ze zo in hun eigen 
onderhoud voorzien. Het overige geld werd verdeeld over 
drie andere families voor hun dagelijks onderhoud, 
waaronder eten, drinken, huur, elektriciteit, medicijnen, 
doktersbezoek, kleding enz. Ook veel gehandicapte 
mensen langs de weg hebben geld toegestopt gekregen.  
 Pater van der Vegt laat weten dat hij door de jaren heen 
vertrouwd is geraakt met zijn mensen in Gambia. Loslaten 
in de toekomst is voor hem zo goed als onmogelijk. Hij 
onderhoudt een goed contact via Whatsapp en wordt op 
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Als zijn 
gezondheid het toelaat wil hij nog eenmaal terug naar zijn 
mensen om hen het leven wat te verlichten.  
De Covid pandemie heeft recent veel werkeloosheid 
gebracht doordat het toerisme stilviel en hotels moesten 
sluiten. Uw hulp is dus hoognodig om deze families zicht 
op een toekomst te geven.  
Vandaar dat we in deze wereldmissiemaand oktober 
gekozen hebben voor de inzamelingsactie  
“Samen op weg voor Pater van der Vegt”. Uw bijdrage 
kunt u overmaken op rekeningnummer:  
NL 46 RABO 0313 3638 38 ten name van de R.K. Heilige 
Geestparochie o.v.v. Samen op weg voor Pater van der 
Vegt.  
In het weekend van 22 en 23 oktober kunt u het geld ook 
deponeren in de offerblokken achterin de kerk. U kunt er 
van op aan dat elke gegeven euro geheel bij de families 
terecht komt.  
Het zou toch geweldig zijn dat de pater zijn mensen in 
Gambia met een mooi bedrag opnieuw kan verrassen. 
Mogen wij daarbij op uw steun rekenen?  
 

Namens de Missie – Ontwikkeling – Vrede Groep van de H. 
Geestparochie alvast hartelijk dank  
 

 

Bedevaart naar Kevelaer  
Op dinsdag 1 Nov 2022 wordt vanuit Twente een 
bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. 
Wanneer u hieraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven 
tot 18 oktober. Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij: 
Mw. A. Averdijk, Lijsterstraat 5, 7491ZM Delden,  
telefoon 074 - 376 34 73. 
De onkosten zijn nog niet bekend. 
 

Annie Averdijk 
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 PROTESTANTSE GEMEENTE 

Predikant: 
Ds. Dick Juijn 

Kerkplein 1, 7491 BM Delden 

telefoon 074 - 349 14 98, of  
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 - 14 15 44 15 

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 

 

In memoriam: Jan Willem Dragt  
Woensdag 15 juni 2022: een dag als alle anderen. Het leek zelfs een hele 
mooie dag te worden. En toen stond de wereld ineens helemaal stil. Wim 
Dragt overleed. Hij woonde de laatste jaren aan de Peperkampweg en is 82 
jaar oud geworden.  
Wim was een echte Deldenaar, geboren aan de Sint Annabrinkstraat, als 
oudste in een bakkersgezin van 7 kinderen. In Enschede volgde hij de 
bakkersopleiding en als 19-jarige nam hij de zaak over. Veel inwoners van Stad- 
en Ambt Delden zijn groot geworden met brood en banket van bakker Dragt. 
Hij trouwde met Corrie die ook veel hart voor de zaak had. Zij werd helaas niet 
oud. Wim bleef met zijn jonge kinderen achter, maar ontving veel steun van 
familie en vrienden. Zo sloeg hij zich er goed doorheen. Een familiemens, die 
ondanks alles wat hem overkwam altijd opgewekt en vrolijk was. Een man van 
weinig woorden, maar met diepe gronden. Eerlijk. Werknemers werden 
gemakkelijk goede vrienden. In 2005 sloot Wim de bakkerszaak en genoot 
volop van het opa-zijn en van vele contacten.  
Wim wist zich in zijn leven door God gedragen, ook toen de wereld voor hem 
zelf een stuk kleiner werd en de zorg voor hem een stuk groter. Daarom stond 
boven de rouwkaart: Veilig in Jezus armen. Op woensdag 22 juni werd rond 
Wim een dankdienst gehouden in de Oude Blasius, waar Wim in de veilige 
armen van Jezus werd opgedragen. In dat vertrouwen is Wim begraven op de 
Algemene Begraafplaats.  
(Vanwege mijn vakantie werd de uitvaartdienst geleid door ds. Peter ten Kleij, 
van jongs af aan bekend en bevriend met de familie Dragt. Om deze reden is 
dit In Memoriam verlaat waarvoor ik mijn excuses aanbied.)  
 

Ds. Dick Juijn  
 

In memoriam: Aartje Poessé-van Harsselaar  
Een week voor haar sterven nam een van de kinderen haar nog mee voor een 
wandeling over de Esch, ze genoot er zo van, vooral van die mooie 
zonnebloemen. Op maandag 18 juli liet Aartje Poessé haar leven los. De laatste 
jaren ontving zij alle zorg in het Sint Elisabeth. Daarvoor woonde zij aan de 
Leeuwerikstraat. Ze werd 89 jaar.  
Aartje werd geboren in Lonneker, in een fijn gezin. Als kind was ze leergierig. 
Een zeer goede vriendin kwam aan het einde van de oorlog om het leven. 
Aartje heeft dat haar hele leven meegedragen, al sprak ze er nauwelijks over.  
Na de ULO ging Aartje werken op het 
kantoor van textielfabriek Blijdenstein. Op 
dansles ontmoette ze Johan met wie ze in 
1954 trouwde en vanaf 1958 in Delden is 
gaan wonen. Een leven vooral gericht op 
de kinderen die ze haar grote waarden 
overdroeg: verdraagzaamheid en in 
harmonie met elkaar leven.  
Samen met haar vriendin Alie Wortman 
verdiepte Aartje zich in allerlei 
onderwerpen: Frans, Latijn. Filosofie. 
Daarnaast was ze lid van een 
gespreksgroep die maatschappelijke en 
religieuze onderwerpen besprak. Tot op 
hoge leeftijd was ze actief in de leeskring 
van Passage. Vaak niet de makkelijkste 
boeken. Daarnaast is ook reizen altijd een 
grote passie geweest. Na het overlijden 
van Johan in 2014 was dochter Annerieke Aartje Poessé-van Harsselaar  
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een grote steun middels dagelijkse bezoekjes.  
Op zaterdag 23 juli hebben we rond Aartje een dankdienst 
gehouden in de Oude Blasius en lazen daar de bekende 
woorden van Prediker 3. Toen iemand ooit aan Aartje 
vroeg hoe zij geloofde, kwam er 1 woord: vertrouwen. 
Want als je je gezicht op de zon gericht houdt, zoals de 
zonnebloem, zullen de schaduwen achter je vallen. In dat 
vertrouwen is Aartje op de Algemene Begraafplaats 
begraven. 
 

Ds. Dick Juijn  
 

In memoriam: Henk ter Boo  
‘We zullen je missen, iedere dag!’ Woorden boven de 
rouwbrief. Velen zullen hem missen, ook de paarden. Op 
een eigen manier namen de paarden afscheid bij het 
uitdragen uit huis. Het was alsof ze zeiden: tot ziens!  

Op zondag 14 
augustus overleed 
Henk ter Boo, 73 jaar 
oud. Hij woonde aan 
de Loofrietweg. Een 
plek wat voor hem 
een paradijs was, 
genietend van een 
ritje met de paarden 
over Twickel, 
werkend in de tuin.  
In een kleine familie 
geboren, is er altijd 
een hechte 
onderlinge band 
geweest. Henk had 
interesse in mensen 
en bleef aan de praat 

met iedereen, hij 
genoot ervan om 

velen mee te laten delen van de wonderen van zijn 
groentetuin. Een groot kerstdiner van medestudenten van 
Gert-Jan in huis, geen probleem. Als je in je leven veel 
aandacht geeft aan mensen krijg je in moeilijke tijden vaak 
ook veel aandacht terug. Het laatste jaar van zijn leven is 
heel onwerkelijk en moeilijk geweest door die gemene 
ziekte. Tegelijk was het een waardevol jaar waarin Henk 
en Diet, Gert-Jan en Alexandra mochten ervaren hoe dicht 
ze om elkaar heen stonden en hoeveel mensen op hen 
betrokken waren.  
Op vrijdag 19 augustus werd Henk met de koets naar de 
Oude Blasius gebracht, waar we God gedankt voor het 
leven van Henk, ondanks ook de vele vragen, want als iets 
je kan doen twijfelen aan God, is dat het lijden dat 
mensen overkomt. Of Henk ook zo gedacht heeft? Zelfs in 
die laatste maanden maakte hij zich meer zorgen om een 
ander die ziek was dan om hemzelf. Zo blijft hij die rots 
waarop we verder mogen bouwen in ons leven. In dat 
vertrouwen hebben we hem op de Algemene 

Begraafplaats te rusten gelegd. 
 

Ds. Dick Juijn  
 

Overlijden mw. Henny ten Kleij- Marsman  
Op zondag 4 september overleed plotseling mw. Henny 
ten Kleij-Marsman. Zij mocht 75 jaar worden. Op maandag 
12 september heeft in besloten kring de 
crematieplechtigheid plaatsgevonden en op woensdag 14 
september was er een korte herdenkingsplechtigheid in 
onze kerk en toen is ook het kruisje voor haar 
opgehangen. In overleg met de familie is besloten om in 
het volgende nummer van Kerkennieuws een In 
memoriam te plaatsen.  
  
Bij de diensten  
Op zondag 2 oktober is de dienst grotendeels voorbereid 
met de jongelui van de Jeugdkerk. Zij gaan deze zondag 
dan ook niet naar hun eigen ruimte in de Voorhof, maar 
zijn de hele dienst in de kerk en doen actief mee. Na 
afloop bent u wel welkom in de Voorhof om de 
opgeknapte jeugdruimte te bewonderen.  
Dan staan we op zondag 9 oktober stil bij het thema 
Dankbaarheid. We lezen Lucas 17, 11-19. Een verhaal over 
klagen en over dankbaarheid. 10 melaatsen die door Jezus 
worden genezen, en slechts 1 komt er terug om te 
bedanken. Kennen wij als mens dankbaarheid ook nog?  
Op zondag 16 oktober zal ds. Peter ten Kleij voor de 
allerlaatste keer voorgaan in de Oude Blasius. Op het 
leesrooster staat Lucas 18, 1-8.  
Dan begroeten we op zondag 23 oktober ds. Henk van 
Dijk, met Schriftlezing Lucas 18, 9-14.  
Op zondag 30 oktober staan we stil bij “Dat heilige 
moment”. We horen het verhaal van Zacheus uit Lucas 19, 
1-10. Een verhaal wat velen wel bekend voor zal komen. 
Maar hoe kan iemand ineens zo veranderen, zo vroom 
worden? Wat is daar gebeurd?  
Woensdag 2 november vieren we om 19.00 uur Dankdag 
voor gewas en arbeid. We doen dat met een avondgebed 
in de kerk of in de Driekoningenkapel. Meer info op de 
zondagsbrief.  
Op zondag 5 november zullen we aandacht hebben voor 
het 175-jarig bestaan van ons mooie orgel. Dit rond het 
thema: ‘Een liefdesliedje van God’. We lezen en 
overdenken Sefanja 3, 14-20. Sefanja zingt over God die 
zijn volk niet in de steek laat.  
Zondag 12 november zal opnieuw ds. Frans Wiersma 
voorgaan. Schriftlezing is: Lucas 20, 27-38.  
Dan zullen we op zondag 19 november al onze 
overledenen gedenken, waarbij zij die in het afgelopen 
kerkelijk jaar zijn gestorven met name worden genoemd. 
De dienst draagt als thema: ‘Kijken vanuit de toekomst’. 
We lezen Jesaja 25, 6-9. Een levensvraag uit Jesaja is: 
heeft alles in het leven zin of is het allemaal onzin? Jesaja 
gelooft dat er een uiteindelijke geborgenheid is die ons 
leven zin geeft. Ook na de dood.  

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Henk ter Boo  
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dienst verder voorbereid worden, vandaar dat op dit 
moment de plaats nog niet bekend is. Dit wordt op zondag 
in de kerk afgekondigd.  
 

Mantelzorgwoning  
Op de eerste zondag van september en ook daarna 
hebben velen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de 
geheel gerenoveerde kosterswoning te bezichtigen. De 
woning was nog kaal, maar daardoor viel het goed op 
hoeveel de kerkrentmeesters hebben geïnvesteerd om de 
woning aan te passen aan de eisen des tijds. De Stichting 
Logeerhuis De Kosterij is afgelopen weken begonnen met 
het inrichten van de woning, het bouwen van een website 
en het vervaardigen van een folder. Als dat is afgerond 
zullen de contacten met verschillende kerken en 
instellingen door het hele land geactiveerd gaan worden 
zodat de woning aangeboden kan worden als 
vakantiewoning voor de mantelzorger. We zijn dankbaar 
voor de hoge collecteopbrengst van die 4de september: 
bijna 700 euro. Voor de Stichting een stevige steun in de 
rug voor hun werk.  
 

Bevestiging ds. Carmian Verrips  
Op die 4de september mochten we in de middag getuige 
zijn van de bevestiging van proponent Carmian Verrips tot 
predikante van de Protestante Kerk in Nederland en haar 
verbintenis aan de Gereformeerde Ontmoetingskerk in 
Vriezenveen. Het was voor mij bijzonder om haar als 
predikante te mogen bevestigen omdat we allebei 
geboren zijn in de gemeente Rheden (Dieren en Velp), 
beiden gevormd door dezelfde r.-k. pastor, beiden in het 
Aartsbisdom Utrecht gewerkt, en ook beiden in het 
dekenaat Gelderland-Oost, en ook allebei overgestapt 
vanuit de R.K. Kerk naar de PKN. We zijn blij dat ds. 
Carmian Verrips in Bentelo blijft wonen en betrokken blijft 
bij de Oude Blasius. Na de dienst ontving Carmian, mede 
uit handen van onze scriba, een ets van de ramen van de 
Oude Blasius.  
 

Afscheid ds. Peter ten Kleij  
Iemand die zijn hele leven al betrokken is bij de Oude 
Blasius, dat is ds. Peter ten Kleij. Ook een bekende 
Deldense naam. Vooral in vacaturetijd kwam Peter 
veelvuldig vanuit Nijverdal naar Delden en ook buiten 
vacaturetijd was hij een gastpredikant op wie veelvuldig 
een beroep kon worden gedaan. Onlangs heeft Peter bij 
de scriba aangegeven dat hij vanaf 2023 zich terugtrekt als 
gastpredikant zodat hij meer ruimte krijgt in zijn leven 
voor andere dingen. Dat gunnen we hem van harte. Op 
zondag 16 oktober zal Peter voor de laatste keer in de 
Oude Blasius voorgaan. Aan het einde van de dienst zal 
daar ook aandacht voor zijn. Als gemeente zijn we Peter 
veel dank verschuldigd.  
 

 

 

Coventrygebed  
Iedere vrijdagmiddag om 12.15 uur in de zijkapel van de 
Oude Blasius, een kort middaggebed voor de vrede in de 
wereld. Het zijn 10 minuten waarin over de hele wereld 
dit gebed wordt gebeden, ingeleid met het luiden van alle 
klokken.  
 

Jeugddienst  
Op zondag 2 oktober zullen Jurre en Skara Brae de 
overstap maken van de Kleine Blasius (kindernevendienst) 
naar de Blasiusbende (Jeugdkerk). Het plan is bij de 
horens gepakt om op deze zondag een jeugddienst te 
houden, wat vooral betekent dat de jeugd een 
voortrekkersrol heeft in het bepalen van de inhoud van de 
dienst. Hoe dat zal zijn… laat u verrassen. En dat heeft nog 
een staartje ook, want na de dienst is iedereen welkom 
om de opgeknapte jeugdruimte in de Voorhof te komen 
bekijken. De jeugd heeft hierin zelf ook de hand gehad en 
zij willen u hun ruimte graag laten zien.  
 

Dankdag voor gewas en arbeid  
De eerste woensdag van november is Dankdag voor gewas 
en arbeid. De dag waarop we God danken voor de 
gegroeide gewassen op het land. Sinds 2 jaar wordt deze 
dienst op verzoek weer gehouden, al is het aantal 
bezoekers vrij klein. Vanuit het verpleeghuis is de vraag 
gekomen om voor kerkdiensten met een klein aantal 
bezoekers de Driekoningenkapel te gebruiken, zodat 
bewoners ook in de gelegenheid worden gesteld deze 
dienst mee te vieren. Binnen de liturgiecommissie zal deze 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Dankdag voor gewas en arbeid  
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 PROTESTANTSE GEMEENTE 

De koning is dood, leve de koning!  
Op maandag 29 augustus heeft Arie Mulder de 
voorzittershamer van onze kerkenraad overgedragen aan 
Herman Lohuis. Dat gebeurde in een geanimeerde 
kerkenraadvergadering. We zijn dankbaar voor de 4 jaren 
dat Arie leiding gaf aan de kerkenraad. Hij deed dat op 
een geheel eigen manier, waarbij al snel bleek dat 
besturen hem in het bloed zit. De Coronaperiode heeft hij 
in die zin ook als een uitdaging gezien en samen met 
anderen de gemeenschap bij elkaar gehouden.  
Arie blijft actief als regelaar van veel dingen (o.a. in de 
contacten met het verzorgingshuis) en met zijn kennis is 
hij veel tijd kwijt als stadsgids en suppoost in de Oude 
Blasius.  
Gelukkig stond er direct een opvolger klaar, en zeker geen 
onbekende in Delden en de Oude Blasius: Herman Lohuis. 
Onlangs met pensioen gegaan als journalist bij Tv-Oost. 
Op bestuurlijk vlak ook zeer ervaren, o.a. in schoolbestuur 
en bij de muziekvereniging. Ook maakt hij, samen met 
Ellen, deel uit van het kostersteam. We kijken uit naar een 
mooie tijd met elkaar.  
 

Verder namen we afscheid van Tineke Lantink als 
voorzitter van de diaconie en van Rosalind Gertenbach als 
pastoraal ouderling en mochten we Anne Ravenshorst als 
kerkrentmeester verwelkomen. Ook hen zijn we dankbaar 
voor hun inzet voor onze gemeente.  
 

Arie Mulder en Herman Lohuis 

Zeg het met bloemen  
De bloemen die wij elke week ’s zondags in de kerk 
aantreffen stralen iets feestelijks uit. Na de zondagsdienst 
worden die bloemen naar gemeenteleden gebracht om er 
nog een tijdje van te kunnen genieten. Velen zullen het 
ermee eens zijn dat dit goede dingen zijn. Dit geldt 
ongetwijfeld voor Hillie Vochteloo. Zij voegde, geholpen 
door Joke Dragt en Marina ten Kleij, de daad bij het woord 
en gedurende vele jaren zorgde zij ervoor dat de bloemen 
in de kerk kwamen. Nu de bloemenzorg in ‘andere 
handen’ is overgegaan willen wij hier nogmaals een woord 
van dank uitspreken. Dank voor al die jaren van inzet ‘om 
het met bloemen te zeggen’.  
 

Afscheid Alie van Zeben  
De administratie van de kerk is geen peulenschil. Er 
komen wekelijks mensen bij en er gaan er ook weer af. 
Kerkbalans is ook jaarlijks een groots evenement, waarbij 
alles goed op een rijtje moet zijn. Alie van Zeben zorgde 
daarvoor. De laatste pakweg 6 jaar was zij een vraagbaak 
op het Kerkelijk Bureau. Iedere dinsdagmorgen aanwezig 
en in drukke tijden ook wel op andere dagen. Soms komt 
er weleens een vergissing voor in die administratie, maar 
gemiddeld kwam zoiets de laatste jaren maar zelden voor. 
En als het dan toch zo was… dan wist Alie de mensen 
gerust te stellen. Op 1 september heeft Alie haar taken 
overgedragen en zult u op dinsdagmorgen door andere 
mensen te woord worden gestaan. We zijn Alie dankbaar 
voor dit stukje secure arbeid en we zijn blij dat ze op de 
achtergrond haar kennis wil blijven inzetten.  
 

Onze noabers  
In september zijn onze buurtgemeentes vacant geworden 
door het vertrek van ds. Ary Braakman (Diepenheim) en 
ds. Wim de Jong (Goor). Wanneer een predikant vertrekt 
dan wordt doorgaans van een naburige gemeente 
verwacht dat zij ondersteuning geeft. Besloten is dat ds. 

de Hofkerk in Goor 
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Dinsdag inloopmorgen  
De herfstmaand is aangebroken, maar het zomert maar 
door. Net zoals het gaat bij de inloop op dinsdag morgen 
in de Voorhof. Zonder onderbreking ontvangen we gasten, 
omdat niet iedereen op vakantie ging of gaat. Dit jaar 
hebben we ook onderzocht of er belangstelling was voor 
een eenvoudige lunch en dat bleek een voltreffer. Op 

dinsdag 2 augustus j.l. was de Voorhof gezellig ingericht 
en zo’n 35 gasten namen deel aan een voortreffelijk 
verzorgde broodmaaltijd.  
Het team van de gastvrouwen is alweer bijeen geweest 
om het rooster voor de komende maanden op te stellen. 
Hoewel de formule eenvoudig is: een praatje bij een kopje 
koffie/thee, staan we open voor ideeën, die het nog 
aantrekkelijker maken om eens binnen te lopen.  
Iedereen is welkom, ook degenen die het leuk lijkt om als 
gastvrouw/heer mee te draaien.  
 

Voor meer informatie:  
Wiarda Heerze: e-mail: wiardaheerze@hotmail.com  
telefoon 06 - 53 56 96 49  
Jannie Hardeman: e-mail: ajhardeman@kpn.nl  
telefoon 06 - 11 25 11 90 

Dinsdag inloopmorgen  

Rob Nijhuis uit Markelo consulent wordt van Diepenheim 
en dat ik dat zal zijn voor de Hofkerk in Goor. De taak van 
een consulent is om de kerkenraadsvergaderingen bij te 
wonen, te adviseren bij het beroepingswerk en qua 
pastoraat: doop, huwelijk, uitvaart. Terwijl ik dit schrijf 
zullen er nog nadere afspraken gemaakt worden over hoe 
dit consulentschap vorm wordt gegeven, maar in eerste 
instantie gaan we uit van 1 dag per week. Tegelijk biedt 
het ook de mogelijkheid om als gemeenten over elkaars 
grenzen heen te kijken. Het is gelijk een onderdeel van het 
toekomstperspectief binnen de PKN dat gemeentes 
intensiever met elkaar gaan samenwerken. We houden u 
op de hoogte.  
 

Met hartelijke groet,  
Ds. Dick Juijn  
 

Nieuw ingekomen 

Als nieuw ingekomen leden kunnen we verwelkomen de 
heer en mevrouw Weggeman-Vos. Zij komen uit 
Rotterdam en na hun pensionering hebben zij hun plekje 
gevonden aan de Welbergsweg 5 in Ambt Delden. 
Na een grote verbouwing van hun huis voelen ze zich al 
helemaal thuis in onze gemeente en in onze kerk. 
Wij wensen hen een heel goede tijd toe in een geheel 
andere omgeving dan waar ze eerst gewoond hebben. 
Hun wijkcontactpersoon: Monique ter Weele. 
 

OPROEP  
 

Koffiedrinken na de kerkdienst  
In de Voorhof kunt u iedere zondag na de kerkdienst in de 
Oude Blasius een kopje koffie komen drinken.  
Een groep vrijwilligers zorgt ervoor dat dit iedere week 
weer in goede banen wordt geleid. Omdat er per zondag 
twee vrijwilligers nodig zijn, betekent dit dat men twee of 
drie keer per jaar een zondag aan de beurt is.  
Af en toe gebeurt het dat iemand het koffieschenken 
moet afzeggen. Gelukkig is er altijd één van de andere 
vrijwilligers die kan invallen. Maar om deze mensen niet 
onnodig te belasten, vragen we via dit berichtje om uw 
hulp. Misschien spreekt dit oproepje u aan en wilt u ook 
wel een paar keer per jaar op zondag meehelpen. Als u 
zich hiervoor wilt aanmelden kunt u contact opnemen 
met:  
Hein ter Weele, telefoon 074 - 384 19 09  
of per e-mail: h.terweele@outlook.com 

 

Ouderenbezoekgroep Protestantse Gemeente Delden  
Woensdagmorgen 26 oktober a.s. hebben we weer onze 
halfjaarlijkse bijeenkomst in de Voorhof , aanvang 10.00 
uur. We hopen op een goede opkomst.  
 

Namens de ouderenbezoekgroep,  
Jo ten Broeke,  
telefoon 074 - 376 22 39 

PROTESTANTSE GEMEENTE 
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 RAAD VAN KERKEN-DELDEN 

Oecumenisch avondgebed  
De Raad van Kerken van 
Delden organiseert al 31 jaar in 
Oecumenisch verband samen 
bidden voor VREDE. Voorheen 
afwisselend in de beide 
Blasiuskerken, nu in het 
verpleeghuis van St. Elisabeth. 
Vrede tussen mensen en vrede 

op aarde. Toch blijven er steeds weer oorlogshaarden. 
Elke 1e donderdagavond van de maand bidden wij voor 
vrede, om 19.00 uur in de Drie Koningenkapel. We hebben 
3 voorgangers die het avondgebed voorbereiden en hierin 
voorgaan. Het duurt 30 minuten, maar is een goed 
moment van bezinning.  
Op donderdagavond 6 oktober om 19.00 uur zal ds. Juijn 
voorgaan in dit avondgebed. Ook in november en 
december bidden we weer samen in het avondgebed.  
Op donderdagavond 3 november gaat pastor Geurts voor 
en op donderdagavond 1 december ds. Esser. Steeds van 
19.00 u tot 19.30 uur. We hopen dat u even vrij kunt 
maken om samen met ons te bidden en te zingen. Al een 
aardige groep mensen heeft zich hierbij aangesloten. Dat 
doet ons goed. Herman Rupert zal op de piano spelen en 
ons begeleiden bij het zingen van de liederen. We hopen u 
te ontmoeten.  
 

Ria Mudde,  
voorzitter Raad van Kerken  
 

Bezoek Kerkenraad van de Kapel uit Wierden  
Op zaterdagmiddag 27 augustus om 4 uur, bracht de 
Kerkenraad van de PKN-kerk “de Kapel” uit Wierden een 
bezoek aan de beide Blasiuskerken in Delden. Dit was 
vorig jaar al gepland, maar vanwege Corona werd het 
uitgesteld.  
19 personen inclusief dominee Benard, kwamen naar 
Delden. Enkele mensen kwamen met de auto maar de 
meesten met de fiets. Een pittige fietstocht naar het oude 
stadje Delden. De eerste vraag in de kerk was … ”Wie was 
Blasius”. Met veel interesse werd de rondleiding van Arie 
Mulder gevolgd, toen nog net voorzitter van de 

Bezoek Kerkenraad van de Kapel uit Wierden  

Kerkenraad van de Oude Blasius. Hij vertelde veel over de 
mooie oude kerk. Net als in Wierden ook een PKN kerk, 
maar deze met een veel oudere historie en geschiedenis.  
Arie gaf uitleg over de fresco’s, de doopvont, de Twickel-
kerkbank en hoe deze bank in deze kerk gekomen is 
vanuit de hervormde kerk van Lage, over de zandloper bij 
de preekstoel en nog veel meer bijzonderheden. Daarna 
dronken ze koffie in de Voorhof en liepen ze naar de 
Nieuwe Blasiuskerk waar ik, Ria Mudde, ze mocht 
rondleiden. In een katholieke kerk is altijd veel te zien. 
Allereerst begonnen we bij de ingang bij de doopvont, die 
ooit door Twickel was geschonken aan de RK- kerk. 
Daarna het gezicht op de prachtige gebrandschilderde 
ramen met de 10 geboden. De vaandels aan de muren. 
Het beeld van Blasius. De preekstoel en de drie altaren 
voorin. Er was heel veel te zien van dichtbij. Daarna hield 
dominee Kees Benard een korte overweging, sprak Alice 
de Groot een gebed uit en zongen we samen het lied: 
“Van U is de toekomst”. Enkele mensen wilden een kaars 
opsteken in de Mariakapel en dat gebeurde ook. Iedereen 
was enthousiast over deze mooie kerken in Delden. En …
zoals vroeger, maar nu nog altijd, een café t.o. de 
katholieke kerk. Dus gingen ze na de rondleidingen naar 
de overkant voor een hapje en een drankje bij de 
Burgemeester. De kerkenraad vond het een geslaagde 
middag en allen gingen met een goed gevoel terug naar 
Wierden.  
 

Ria Mudde 

 

Donatie Kerkennieuws  
Nu Kerkennieuws dit jaar 6 keer verschijnt, is de meeste 
gestelde vraag aan de penningmeester of de drukkosten 
nu wel veel lager zal zijn. Niet is minder waar. De 
drukkosten en de verzending naar gemeenteleden buiten 
Delden zijn aanzienlijk toegenomen.  
De geraamde kosten over 2022 zijn ongeveer gelijk aan de 
kosten over het jaar 2021.  
Vandaar dat U in deze editie weer een acceptgiro krijgt 
om uw donatie over te maken op rekening  
NL16 RABO 0313 3642 81  

In een katholieke kerk is altijd veel te zien 
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 APOSTOLISCH GENOOTSCHAP 

Elkaar aanmoedigen  

Durven we naar ons hart te luisteren en voor onze idealen 
uit te komen? De zwijgende meerderheid is al zo groot! Ik 
geloof dat het ook nu uitmaakt hoe ik leef, welke keuzes ik 
maak en hoe ik met de ander omga. Laten we elkaar 
aanmoedigen om het goede te doen voor toekomstige 
generaties. We hebben immers zoveel tot onze 
beschikking waar we dankbaar voor kunnen zijn, maar wat 
we ook kunnen kwijtraken. 

Gezamenlijke missie  

De komende week, van 17 t/m 25 september, is het weer 
Vredesweek. Die staat in het teken van ‘Generatie Vrede’, 
de generatie van burgers die in actie willen komen voor 
vrede – over grenzen en dwars door verschillen in 
huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die 
zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat 
opgingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie 
jongeren die zich steeds meer zorgen maakt over hun 
toekomst. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en 
oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame 
wereld. 

Doe je mee? Anders krijg je het koud! 

 

Matthijs Klooster 

Geestelijk verzorger Rotterdam-Prinsenland 

 

1 www.youtube.com/watch?v=-xWuon9Dlbo  

2 Citaat dat aan Augustinus (354-430) wordt 
toegeschreven  

 

'Je moet wel meedoen, anders krijg je het koud' 

Wekelijkse inspiratie door Matthijs Klooster 

18 september 2022 

Geliefd mens, 

Toen Willem van Hanegem en Louis van Gaal het in 1995 
tegen elkaar opnamen tijdens een populair 
televisieprogramma1 werden de pupillen van 
voetbalvereniging Schoten aangemoedigd vooral plezier 
te hebben met elkaar. Maar: er moest ook gewonnen 
worden! Tijdens de rust was Willem druk bezig 
losgeraakte veters te strikken, terwijl de voetballertjes op 
adem kwamen. Hij sprak een jongetje toe dat steeds 
achter het spel aanhuppelde en het koud had gekregen. 
Hij veegde met zijn duim de snotneus weg en zei toen op 
ooghoogte: “Je moet wel meespelen, anders krijg je het 
veels te kou-oud.” Willem sprak in alle eenvoud met hem 
alsof het zijn eigen kind was. 

Bemoedigen is eenvoudig  

Hoeveel kracht kan er niet uitgaan van een eenvoudige 
bemoediging? Als mijn vrouw tegen mij zegt: “Jij kan dit!”, 
dan lijkt het wel alsof zij meer ziet dan ikzelf voor mogelijk 
houd. Ik zeg het op mijn beurt weer graag tegen de 
studenten die ik begeleid. Bemoediging geeft een gevoel 
van erkenning: gezien worden en er mogen zijn. Het is ook 
zo eenvoudig te doen, iedereen kan het! Als de 
verstandhouding goed is, heb je niet meer nodig dan een 
knipoog, een schouderklop of een pepermuntje precies op 
het juiste moment. 

Wij zijn de tijden  

Wie het nieuws volgt, kan echter waarnemen dat de 
verstandhouding tussen mensen in ons land onder druk 
staat. Na de coronacrisis voelen we nu hoe de stikstofcrisis 
spanningen veroorzaakt in de relaties tussen mensen. Je 
kan het gevoel krijgen dat we in een slechte tijd zitten, 
waar je zelf geen invloed op hebt of waar je er alleen voor 
staat … 

Het zijn slechte tijden! 
Het zijn moeilijke tijden! 
Dat zeggen de mensen tenminste. 
Laten we liever goed leven 

dan worden de tijden vanzelf goed. 
Wij zijn de tijden. 
Zoals wij zijn, zo zijn de tijden2
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12. 
 

Ik mag so geerne, 
bie oe 

veur 'n köpke koffie goan. 
Dan proat wie 

oaver zaak'n 

dee oons beiden raakt. Dat dut oons good. 
Moar as wie dan an 't ende 

nog effen bie de veurdeure stoat, 
dan zeg ik zo tussen neus en lipp'n: 
Met 2 keukskes d'r bie was 't nog better ewes. 

 

Bart Brendel 
Uit de bundel “Dichten in’t plat is màklek zat” 

SAM’s kledingactie voor mensen in nood  

Zaterdag 15 okt 2022 is er weer een kledinginzameling. U 
kunt uw kleding brengen tussen 10.00 uur en 12.00 uur op 
de parkeerplaats bij het station. Graag inleveren in 
gesloten plastic zakken. 
Hartelijk dank. 
 

Ans Dijkmans 

Financiën Kerkennieuws 

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

Het bestaat dit jaar al 53 jaar als een gezamenlijke uitgave van de kerken in Delden, een feit waar wij allen best trots 
op mogen zijn. Dat kan dankzij de vele medewerkers, die het Kerkennieuws bij u in de bus doen. Alleen met uw 
steun kan dit unieke blad blijven bestaan. Om u een inzicht te geven in de kosten van Kerkennieuws 

een paar gegevens: 

• Kerkennieuws verschijnt 6 keer per jaar met een oplage van ruim 2000 exemplaren per keer. 

• In Delden wordt het op adres bezorgd. Dit adres word bij de drukker reeds op het boekje geprint en 
gesorteerd aangeleverd, dit scheel heel veel sorteerwerk. 

• De jaarlijkse kosten zijn ongeveer 12.000 euro, waarvan 10.000 euro als drukkosten, 1.500 euro aan 
portokosten voor de verzending van 350 exemplaren per keer buiten Delden en 500 euro aan diversen. De 
kerken dragen jaarlijks ongeveer 7.500 euro bij en de rest, 4.500 euro, komt binnen via vrijwillige giften van 
u! 

 

U kunt uw financiële bijdrage storten op rekening NL16 RABO 0313 3642 81 Rabobank Delden o.v.v. 
Gemeenschappelijk Kerkblad Delden. Dit kunt u doen met behulp van bijgaande acceptgiro kaart, maar u mag het 
natuurlijk ook per internet doen. 

Met uw steun kan het blad blijven bestaan! 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

 

Namens alle medewerkers van Kerkennieuws, 

Bart Methost 

ALGEMEEN NIEUWS 
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Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers: 
10-11-2022 26-11-2022 interval 9 weken   #6-2022 

 

 

 

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. 

Armoede in de Bijbel  
Armoede komt vaak voor in de Bijbel. Zowel in het Oude als het Nieuwe 
testament. Er wordt over geschreven hoe het is om arm te zijn en dat je bijna 
geen kans hebt om zelf uit de armoede te komen. Ook wordt er beschreven 
hoe je met arme mensen omgaat als je tot de rijken hoort. Je hebt dan altijd de 
keuze of je nog meer winst wilt maken of dat je zonder winstoogmerk een deel 
geeft aan diegene die minder bedeeld zijn (Leviticus 19:10, Leviticus 23:22). 

Het doel is om arme mensen 
weer te laten meedoen. Ook 
God kiest voor de arme mensen. 
Zijn nieuwe wereld is voor hen. 
En als je dat wat jij teveel hebt 
met de armen deelt, mag ook jij 
deelnemen aan deze wereld. Er 
zijn veel verschillende soorten 
van armoede. Ken je er een 
paar? Ken jij iemand die moeite 
heeft rond te komen of zit je zelf 
in zo’n situatie? Praat je er wel 
eens over? Vind je het makkelijk 
om te delen of hulp aan te 
nemen? 

Bron: www.debijbel.nl 

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.  


