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49e jaargang nr. 4 zaterdag 21 april 2018
Hoofdartikel
Begeesterd raken, kent u dat gevoel of
hebt u dat in de laatste periode nog mogen
ervaren? Ik wel, in de afgelopen maanden
zie ik meer en meer jongeren begeesterd
raken door M25. Hun handen en voeten,
dienstbaar stellen vanuit hun Bron aan de
samenleving, aan de medemens die veelal
leven aan de rafelrand van onze samenleving. Inmiddels zijn dertig jongeren actief
om één keer in de zes weken hun activiteiten uit te vouwen in hun omgeving.
Begeestering, het is alsof de Heilige Geest
hen aanzet om in beweging te komen, hen
in vuur en vlam zet om het goede te doen.
Begeesterd raken, wanneer we met Hemelvaartsdag de dauw onder onze voeten
wegtrappen en stil staan bij Zijn hemelopneming. Begeesterd raken, bij het zingen
van Veni Sanctus Spiritus bij de Pinkstervieringen. Begeesterd raken, bij de eerste
zonnestralen van het voorjaar.
Het is aan ons om die begeestering ook
toe te laten, ons open te stellen, zodat wij
geraakt mogen worden, ten diepste. En
wanneer u begeesterd bent, dan wens ik
u toe dat u die begeestering niet voor uzelf
houdt, maar er van wilt delen. Delen met
onze medemensen, dichtbij en veraf.
Dat het vuur in u weer mag branden, begeesterd haar weg gaat, in en om u heen.
Pastor Ria Doornbusch
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HEILIGE BLASIUS
ZONDAG 22 APRIL
ROEPINGENZONDAG
9.30 uur Eucharistieviering
Presentatie 1e communicanten
m.m.v. Cantu
Pastoor M.Oortman / Pastor H.Ogink
WOENSDAG 25 APRIL
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M.Oortman
ZONDAG 29 APRIL
5e ZONDAG VAN PASEN
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor T. Escher

PROTESTANTSE
GEMEENTE

WOENSDAG 2 MEI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

Zondag 22 april
10.00 uur: ds O. Mulder, Almelo
Oppas: Florine Scheiberlich
Nevendienst: Ada Bruijnes
Collectes:
In dienst: Diaconie
Deur: Kerk
Donderdag 26 april
19.00 Oecumenisch Avondgebed

DONDERDAG 3 MEI
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed
ZONDAG 6 MEI
6e ZONDAG VAN PASEN
9.30 uur Eucharistieviering met
kinderwoorddienst
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor Z. Nowara
WOENSDAG 9 MEI
Geen viering
DONDERDAG 10 MEI HEMELVAART
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman
ZATERDAG 12 MEI
18.30 uur Gebedsviering/Mariaviering
m.m.v. het dameskoor
werkgroep
ZONDAG 13 MEI
7e ZONDAG VAN PASEN
Moederdag
9.30 uur Eucharistieviering
met Kinderkoor
Pastoor M. Oortman
WOENSDAG 16 MEI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

MAANDAG 21 MEI 2e PINKSTERDAG
9.30 uur Eucharistieviering/
Parochieviering
m.m.v. Parochiekoor
Pastor Z. Nowara
10.00 uur Oecumenische viering buiten
bij de Oude Blasius
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor C.Timmerman/Ds. K. Berström/
Father Basilios
WOENSDAG 23 MEI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman
ZONDAG 27 MEI
HEILIGE DRIE-EENHEID
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor G. Geurts
WOENSDAG 30 MEI
18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara
DONDERDAG 31 MEI
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed
VIERINGEN DOOR DE WEEK
Donderdagavond om 19.00 uur Oecumenisch Avondgebed afwisselend in de
Oude en Nieuwe Blasius.

DONDERDAG 17 MEI
19.00 uur Oecumenisch Avondgebed
ZONDAG 20 MEI
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
9.00 uur Kleuterkerk
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt
Zondag 29 april
10.00 uur: ds K. Sluiter, Almelo
Oppas: Judith van der Meer
Nevendienst: Erica Bakker
Collectes: In de dienst: Diaconie
Deur: Kerk
Zondag 6 mei
Avondmaal
10.00 uur: ds. K. Bergström
Oppas: Joke Wes
Nevendienst: Jikkie Veenstra
Collectes:
In de dienst: Avondmaal project van de
diaconie
Deur: Missionair werk
Donderdag 10 mei
Hemelvaart
8.30 uur: ds Bergström
In de dienst: Diaconie
Deur: Kerk
Zondag 13 mei
10.00 uur: ds. P. ten Kleij
Oppas: Janna Huitink en Marieke Vehof
Nevendienst: Tineke Lantink
Collectes:
In de dienst: Diaconie
Deur: Eigen gemeentewerk
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Zondag 20 mei
Eerste Pinksterdag
10.00 uur: ds. J. Korf
Oppas: Marjolein ter Weele
Nevendienst: Rinske Gerritsjans
Collectes:
In de dienst: Diaconie
Deur: Zending
Maandag 21 mei
Tweede Pinksterdag
Raad van Kerken
Oecumenische viering buiten
10.00 uur: ds. K. Bergström
Oppas: Charlotte Oude Luttighuis
Nevendienst: Mariska van der Sluijs
Donderdag 24 mei
19.00 Oecumenisch Avondgebed
Zondag 27 mei
10.00 uur: ds. M. van der Meer, Almelo
Oppas: Auktje Bussink
Nevendienst: Jikkie Veenstra
Collectes:
In de dienst: Diaconie
Deur: Projectgroep Deldense Kerken

3 KONINGEN
KAPEL

Zondag 22 april
Eucharistieviering 10.15 uur
Pastor T. Escher

Zondag 13 mei
Woord- en Gebed 10.15 uur
Mw. M. Rikmenspoel

Vrijdag 27 april Koningsdag
Geen viering

Vrijdag 18 mei
Viering 15.00 uur

Zondag 29 april
Woord- en Gebed 10.15 uur
E. van Gooswilligen

Zondag 20 mei Pinksteren
Woord- en Gebed 10.15 uur
Mw. A. v.d. Haar

Vrijdag 4 mei
Woord- en Gebed 15.00 uur
Mw. Mulder

Vrijdag 25 mei
Viering 15.00 uur

Zondag 6 mei
Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 1 juni
Woord- en Gebed 15.00 uur
Mw. Mulder
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Vrijdag 11 mei
Geen viering i.v.m. Hemelvaart

Zondag 27 mei
Eucharistieviering 10.15 uur
Pastor T. Escher

Halverwege
Het was op een zondag in maart; na de viering in de kerk en koffiedrinken verlaat ik het kerkplein via de stenen trap. Op
het zelfde moment komt een mij onbekende man het kerkplein op, met een blik op het kerkgebouw vraagt hij: ‘Hebben ze
daar boeken?’ ‘Geen boeken, maar een boek’, is mijn antwoord, ‘en dan één heel speciale’. Niet begrijpend kijkt hij mij aan.
Wijzend op een wimpel met de tekst; BOEKENMARKT, gaat mij een licht op. Er ontstaat een kort gesprek over de belangrijkheid
van boeken, de verhalen uit de bijbel en wat deze verhalen voor mensen kunnen betekenen.
Inmiddels leven we in de maand april: we hebben Pasen gevierd; en zijn op weg naar Pinksteren. Het woord Pinksteren komt van
het Griekse woord voor vijftigste (pentecoste). Op de vijftigste dag na Pasen wordt het pinksterfeest gevierd. In het midden van de
komende week, zijn we halverwege de tijd tot Pinksteren. Het vaststellen van de viering van de grote feesten is naar analogie van de
viering van de joodse feesten. In de kerk vieren we met Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest. De liturgische kleur is rood;
kleur van het feest-van-vuur-en-vlam. Wij zijn op weg: komende vanaf Pasen feest van de opstanding, van nieuw leven, op weg naar
Pinksteren. Halverwege zijn we nu en we mogen ons, ook als verdriet ons deel is, gezegend weten.
Johanna Stronks

SPREEKWOORDEN, SPREUKEN EN GEZEGDES
Ja en amen (4)
Spreekwoorden, spreuken en zegswijzen .In alle tijden hebben korte, kernachtige uitdrukkingen mensen geboeid; vele uitdrukkingen
hebben nogal eens een bijbels/godsdienstige achtergrond.
Onderstaand een aantal:
Johannes: ‘t Is Johannes, Johannes, zolang er wijn in de kan is, als de wijn uit is, zeggen ze dat Jan een guit is’. (zolang iemand
mild wat geeft, dan wordt hij gevleid en geprezen, maar als zijn geld op is, lacht men hem uit als een domkop (Vlaams gezegde). Dit
rijmpje is een schertsende toespeling op de apostel Johannes die zich vooral in zijn eerste zendbrief een man toont van grote naastenliefde.
Johannes: God is genadig; Naam van a. de zoon van Elisabeth en Zacharias, genaamd de Doper; b. van een Zebedeus-zoon, discipel en apostel van Jezus, één van de intimi van de Heer. Hem worden ook het evangelie en de brieven van Johannes toegeschreven.
Mijn moeder Anna zaliger zei altijd dat mijn voornaam Johan ‘geschenk van God ‘ betekende, wat natuurlijk ook erg lief was...
Hij is zo arm als Job: hij bezit niets meer. Het boek Job verhaalt hoe deze rijk was en als een beproeving van God van al zijn grote
bezittingen werd beroofd. Hij heeft het verdragen met Jobs geduld = met de uiterste gelijkmoedigheid, alweer op de wijze zoals Job
zijn zware verliezen droeg (Job 1 : 21). Job, naam van de hoofdpersoon van het boek Job, de rechtvaardige die lijdt en twist met
God.
Tenslotte over Jozef: Als de ware Jozef maar komt! De rechte vrijer, de man die naar ‘t hart van het meisje is. Ontleend aan de
geschiedenis van de man van Maria, de moeder van Jezus, waarvan men vroeger dan ook zei: ‘Als de rechte Jozef komt, zal Maria
volgen’. De overlevering zegt dat die man de echtgenoot van Maria zou worden, wiens staf in zijn hand zou ‘bloeien’. Dit was het
geval met Jozefs staf. (Jozef: de man van Jezus moeder, een handwerkersman in Nazaret; (Mattheus 1 en 2; Lucas 2:4)
Tenslotte nog eentje : ‘t Is Jozef de dromer, het is iemand die niet weet wat hij zegt, die verhaaltjes opdist. Toen Jozef uitgezonden
werd door zijn vader, uit het dal van Hebron naar zijn broers te Sichem vond hij hen in Dothan. Zo zei de een tot de ander: ‘Ziet daar
komt hij aan, de grote dromer’ (Genesis 37: 12- 19) Jozef had immers in een droom gezien dat in het veld de schoven van zijn broers
zich bogen voor de zijne. En ook dat de zon en de maan
en elf sterren voor hem nederbogen (Genesis 37: 5-9) (Jozef was één van Jacobs zonen, die uit zijn positie van slaaf en gevangene
tot onderkoning van Egypte werd verheven. Hij is een wijze bij uitstek: hij legt dromen uit, kan goede raad geven, verstandige regelingen treffen, handelt voorbeeldig met zijn familie.
Tot een volgend keer, samen op weg naar Dodenherdenkingsdag, Bevrijdingsdag , Hemelvaartsdag en Pinksteren;
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johan beumer.

De tijden van de doordeweekse vieringen van de drie parochies:
HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie de Goede Herder en de Heilige
Geest parochie. HH. Jacobus en Johannes Borne / Hertme:
H. Stephanus Hertme
om de week op Donderdag om 18.30 uur
St. Stephanus Borne
elke week op vrijdagmorgen om 09.00 uur

HEILIGE BLASIUS
Bereikbaarheid pastorale team
Heilige Geest parochie:
mr. M.J.A. Oortman Pastoor
06 – 20453713 Profiel Liturgie
mjaoortman@kpnmail.nl
Op maandag niet bereikbaar
Z.P. Nowara Parochievicaris
06 – 22469220 Profiel Liturgie
z.nowara@gmail.com
Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal
werker
06 – 13609293 Profiel Catechese
htymvandenbemt@gmail.com
Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker i.o
06 – 25091377 Profiel Diaconie
Carin.timmerman@gmail.com
Mw. C.A.M. Roetgerink Pastoraal werker
06 22469405 Profiel Catechese
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker
06 – 21483512 Profiel Catechese
hogink@heiligegeestparochie.nl
Mw.R. Doornbusch Pastoraal werker Profiel
diaconie. 06 14406955
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:

Lokatieraad Rabobank
NL24RABO0313302057
Postrekening Lokatieraad
NL08INGB0000967063
Kerkbalans Rabobank: 			
NL38RABO0313307431
VERLIEZEN-VERWERKEN
Yns Vreeling, tel. 3762212
ADMINISTRATIE
Langestraat 78, 7491 AJ Delden
geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 074 - 3761201.
delden@heiligegeestparochie.nl
Secretariaat pastoraal team
Mevr. B. Horck
Langestraat 78
7491 AJ Delden
Geopend maandag t/m woensdag
van 08.30 tot 15.30 uur
Donderdag 14.00 tot 15.30 uur
Telefoonnummer 074 – 3492212
contact@pastoraalteam.nl

WEBSITE
www.heiligegeestparochie.nl/delden

Parochie de Goede Herder:
Onze Lieve Vrouwe kerk: 		
elke woensdagmorgen om 09.00 uur
Thabor:				
elke donderdagmorgen om 09.30 uur
Lambertus basiliek		
Dinsdagavond om 18.30 uur
		
		
Woensdagmorgen om 09.00 uur
		
		
Donderdagavond om 18.30 uur
				
Vrijdagmorgen om 09.00 uur
				
Zaterdagmiddag om 12.00 uur
Heilige Geest parochie
H. Blasius Beckum		
elke dinsdagmorgen om 09.00 uur
O.L. Vrouwe kerk Bentelo		
elke vrijdagmorgen om 09.00 uur
H. Blasius Delden		
elke woensdagavond om 18.30 uur
HH. Petrus en Paulus Goor
elke woensdagmorgen om 09.00 uur
HH. Petrus en Paulus Hengevelde elke donderdagmorgen om 09.00 uur
H. Isidorus St. Isidorushoeve
elke dinsdagmorgen om 09.00 uur
EUCHARISTIEVIERING OP MAANDAG
Met enige regelmaat wordt geïnformeerd of er op maandag een eucharistieviering is.
Het is u bekend, uitzonderingen daargelaten, dat de priesters van het pastoraal team
dat verantwoordelijk is voor de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en de
HH. Jacobus en Johannes, op maandag hun vrije dag hebben. Er is navraag gedaan
in omliggende parochies of daar op maandag een eucharistieviering is. Onderstaand
treft u de mogelijkheden voor de maandag aan:
- Iedere eerste maandag van de maand om 19.00 uur in de
H. Antonius van Paduakerk, Grotestraat 148 te Nijverdal;
- Iedere maandag om 17.00 uur bij de Zusters Carmelitessen, Carmelitessenweg 1
te Zenderen;
- In de St. Gregoriusbasiliek, Boddenstraat 78 te Almelo, bijna iedere maandag danwel ’s ochtends of ’s avonds, hetgeen is na te vragen bij het desbetreffende
secretariaat dat te bereiken is onder nummer: 0546-813298.
IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN
Mary Kamers - 20-mrt. - 96 jaar - De Wieken - w.v. B. te Vaarwerk
Marjolijn Koster - 22 mrt. - 70 jaar - Steinwegstr. 5 - e.v. L. Wielens
Frea Mulderij - 30 mrt. - 66 jaar - Torenvalkstr.36 - e.v. J. Heemink
Kind laten dopen?
Doopzondag 7 oktober 2018
Voorbereidingsavonden:
Donderdag 13 september in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.
Donderdag 20 september in het parochieel centrum Hengevelderstraat 24 in Goor.
Tijdstip 20.00 uur .
Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in Delden.
ZIEKENCOMMUNIE
Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit doorgeven
aan het secretariaat . Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat.
Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor buren of een familielid mee genomen worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.
Van de locatieraad/pastoraatgroep
2018: 90 jaar Dragers vereniging St. Jozef
Eerbied voor de overledenen
Toen op 9 maart 1928 in Delden één van de collectanten overleed, werd door de andere leden van de collectantengroep het plan geopperd, hun overleden collega naar
zijn laatste rustplaats te begeleiden.
Een en ander werd overlegd en zo gebeurde. Op Pastoor Berendsen maakte dit een
geweldige indruk, en hij verzocht de collectanten dit voor alle parochianen te doen.
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Op 15 april 1928 werd de vrijwillige Dragers vereniging St. Jozef opgericht. De vereniging besloot bijpassende kleding aan
te schaffen. Dit werd betaald van de contributie van de leden.
Het kerkbestuur en het Armenbestuur droegen hun steentje
bij. Hierna zijn er nog vele vrijwilligers geweest als collectant
en drager.
Rond 1966 werd op een jaarvergadering besloten de dragers
en de collectanten op te splitsen. Zo ging de Dragers groep
St. Jozef als zelfstandige vereniging verder. Het tenue staat uit
een zwart kostuum, wit overhemd, hoge zwarte hoed, zwarte
das en zwarte schoenen. In de winter en bij slecht weer dragen ze een traditionele zwarte cape versierd met ornamenten.
De dragers gaan met hun tijd mee en maken sinds een jaar
op verzoek gebruik van een mantel. Met het opkomen van de
uitvaartverenigingen is de vraag naar dragers toegenomen,
waardoor we ook buiten Delden dragen.
Bijzondere uitvaarten zijn het uitdragen van de nonnen in het
slotklooster te Zenderen en de hoog in rang zijnde militairen,
met hun eigen wensen en rituelen.
Eigenlijk is de motivatie van de dragers van de dragers vereniging St. Jozef uit Delden simpel samen te vatten in slechts
één woord; Eerbied. Op waardige wijze de laatste eer aan een
overledene brengen. Uit eerbied voor de overledene.
Dat tonen zij door de nabestaanden bij te staan. Dit tijdens de
momenten van afscheid in het uitvaartcentrum, de kerk en op
de begraafplaats, de laatste rustplaats.
De dragers, gekleed in stemmig zwart, eventueel met hoge
hoed, namen de nabestaanden daarbij zo veel als gewenst de
noodzakelijke handelingen uit handen. Zodat de nabestaanden op eerbiedwaardige wijze afscheid kunnen nemen van de
overledene.

Paaswake 2018

22 maart: ‘avond voor de geloofsgemeenschap’
‘Een constructieve avond’ was de ervaring van de aanwezigen
tijdens deze avond. Naast de informatie-uitwisseling werden
er goede ideeën aangedragen, waar we als geloofsgemeen-

Paasviering senioren
De jaarlijkse Paasviering voor de oudere parochiaan vond dit
jaar op 5 april plaats. Na de eucharistieviering, waarbij het gemengd Blasiuskoor haar medewerking verleende, was er een gezellig samenzijn in
de Dinkelzaal van het Parochiehuis.
Het was een mooie middag. Alle
deelnemers en vrijwilligers bedankt.
Concert 14 april
Op zaterdag 14 april vond het eerste
jubileumconcert 900 jaar Heilige Blasius plaats.
In een concert voor orgel en trompet werden het Maarschalkerweerd
orgel achter in de kerk en het Verschuurenorgel op het priesterkoor
bespeeld door Louis ten Vregelaar,
die samen met trompettist Sebastiaan Haverkate een mooi programma
hadden samengesteld.
Het was een mooi concert.

schap wat mee kunnen doen. Belangrijk is en blijft dat een
ieder zijn/haar steentje probeert bij te dragen. “Wil je een onderdeel van de oplossing worden, dan moet je eerst onderdeel
van de gemeenschap worden”, zei de van oorsprong Hengelose pater Hans Brugman, werkzaam in Kenia, in 2013 in gesprek met NPO-RKK.

16 juni tweede jubileumconcert
Het volgende jubileumconcert vindt
op 16 juni om 20.00 uur in onze kerk
plaats.
Dit wordt een jubileumconcert door
Deldense solisten: Ellen Bouwmeester (zang), Maaike Dessens (blokfluit)
en Louis ten Vregelaar (orgel) m.m.v.
het koor Voices to heaven.

Goede Vrijdag 2018

Vertrek en presentatie pastoraal
werkers.
Pastoraal werkster mevrouw Carla
Roetgerink heeft met ingang van 01
mei 2018 een nieuwe benoeming als
pastoraal werkster aanvaard, in de
parochies van St. Paulus en St. Ludger in Groenlo en omgeving.
Mevrouw Roetgerink zal in de viering van vrijdag 20 april aanstaande om 19.00 uur in de St. Stephanus kerk te Borne afscheid nemen van onze parochies.
Daarover zullen nog nadere mededelingen volgen.
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De Aartsbisschop van Utrecht heeft, met ingang van 1 juni
2018 tot pastoraal werkster benoemd mevrouw Annet Zoet.
Over haar komst, zullen in de nabije toekomst nadere mededelingen worden gedaan.
Wij wensen beide pastoraal werksters Gods Zegen in het pastoraat.
Jan Horck.

Wij heten u van harte welkom.
Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme
Week van de NEDERLANDSE MISSIONARIS, PINKSTEREN, mei 2018 Pater Ben Engelbertink : “Missionering zal
doorgaan...”
In de prachtige documentaire “De laatste missionaris”, over het
vijftigjarig priesterjubileum van pater Ben Engelbertink in Borneo merkt Ben op dat het missiewerk door zal gaan. Honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers gaan
wereldwijd elke dag opnieuw de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning
van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Gesterkt door
deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor
anderen. De steun van het thuisfront is daarvoor onmisbaar. In
onze jaarlijkse campagne tijdens Pinksteren brengen we missiewerk onder de aandacht en collecteren we in alle kerken
van onze parochie.
Geloven in de ander.
Ieder mens telt mee.
Missionaris Bert Hagendoorn in Indonesië
en missionair werker
Inge Kuiphuis in Guatemala werken vanuit
dat vertrouwen in de
ander. Dat doen zij bijvoorbeeld in hun contact met jongeren of
landarbeiders en in de
dagelijkse strijd. Missionarissen en missionair werkers geloven in de kracht van
kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat
geeft hoop, kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen.
Solidair met de landarbeiders.
Inge Kuiphuis (1986) werkt al een paar jaar met arme, uitgebuite groepen in Guatemala. Zij zet zich in voor de rechten van
boeren en koffieplukkers. ‘Het werk op de koffieplantages is
heel erg zwaar. Vaak krijgen de mensen een maand later of niet
betaald,’ weet Inge. De mensen delen hun verhalen met haar.
‘Ze zijn blij dat ze niet vergeten worden.
Respect voor tradities
Franciscaan pater Bert Hagendoorn (1942), is missionaris in
Indonesië. ‘De kerk zag het als haar taak de bevolking van
Papoea klaar te maken voor een soepele aansluiting bij de
nieuwe maatschappij die van buitenaf hun land binnenkwam.’
Hij maakt zich sterk voor mensen met hiv of aids en het voorkomen van nieuwe besmettingen met het virus.
Iedereen kan zich gratis abonneren op het kwartaalblad van
Mensen met een Missie. Ga naar www.mensenmeteenmissie.
nl of naar het parochiesecretariaat. In de Nieuwe Blasius wordt
gecollecteerd door de MOV-leden voor onze MENSEN MET
EEN MISSIE op Pinksterzondag 20 mei 2018.
Wim Petersen.

900 jaar H Blasius Delden
Aan alle belangstellenden, verenigingen en groepen in
Delden. Omdat we niemand willen vergeten of verplichten……….
Zoals u waarschijnlijk niet zal zijn ontgaan, bestaat de
H Blasiusparochie dit jaar 900 jaar. Dit wordt uitgebreid gevierd
met o.a. drie concerten en een grote, afsluitende revue over
900 jaar geschiedenis rond H. Blasius. Deze revue, gespeeld
door toneelvereniging de Kwekweschudders, mmv verschillende verenigingen en koren, wordt opgevoerd op vrijdagmiddag
23 november 14.30 uur en zaterdag 24 november om 19.00
uur in de RK kerk. Er wordt geen entree gevraagd, maar een
vrije gift aan het einde is zeer welkom.
Vindt u het leuk om met uw groep of vereniging hier naar toe
te gaan en wilt u graag bij elkaar zitten, dan is het mogelijk om
een aantal plaatsen/banken bij elkaar te reserveren. Dit kan
door een mail te sturen voor 1 oktober naar:
a.termorsche@carmelhengelo.nl of te bellen met Ans ter Morsche: 074-3763026. Reserveren gaat dan in volgorde van binnenkomst.
Restaurant “in de Hagen” en restaurant “De Weijenborg” bieden een speciaal Blasius menu aan om, indien u dit wenst, er
een gezellige middag/avond van te maken:
Restaurant “in de Hagen Delden”, 074-3765104 serveert een
‘Blasiushap’ op vrijdag 23 november 12.00uur. (voorafgaand
aan de revue) Zij serveren een lekkere lunch op etagère,
verschillende zoete en hartige broodjes/ lekkernijen. Met vooraf een heerlijke kruidenbouillon geserveerd met Italiaans stokbrood met kruidenboter. Voor maar €8,95 per persoon. Reserveren kan op telefoon nummer: 074 -3765104
Restaurant “De Weijenborg “ serveert een 3-gangen Blasius
keuze menu à € 27,50 per persoon. Zij geven per menu een
bedrag van € 2,50 aan de stichting 900 jaar H Blasius. Reserveringen via “De Weijenborg” info@restaurant-weijenborg.
nl, 074-3763079
Ans ter Morsche.
Dauwtrappersviering te Hertme
Hemelvaartsdag 10 mei 2018
Over een aantal weken is het weer Hemelvaartsdag. Veel mensen zijn al jarenlang in alle
vroegte naar Hertme getogen om deel te nemen
aan de Dauwtrappersmis.
Ook dit jaar is dat weer
mogelijk. Op het gebruikelijke tijdstip van halfzeven in de ochtend wordt
in het Openluchttheater
van Hertme de eucharistie gevierd, deze keer ondersteund met zang van
het parochiekoor van O.L.
Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Zenderen.
U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen
aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b.
vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee
dat het ’s ochtends op
dat tijdstip nog erg fris is
en de banken in de open
lucht koud optrekken. Wij
raden u aan een kussen
mee te nemen.
Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of
thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt nog even
na- en bijpraten.

Lezing de Zwanenhof: “Uit het
land van Ninivé”, het verhaal en
het werk van Qassim Alsaedy
Onder het regime van Sadam Hussein zat Qassim Alsaedy negen
maanden vast als politiek gevangene. In de jaren ’80 ontvluchtte hij
Irak, het oude Mesopotamië. Hij kwam in 1994 naar Nederland.
Intussen is hij een internationaal gewaardeerd kunstenaar van
schilderwerk en -later en in samenwerking met Brigitte Reuterook van keramiek. Qassim’s werk gaat over de liefde voor een
persoon, een gedachte, een plek of een land. Over de eeuwige strijd tussen oorlog, haat, lelijkheid en slechtheid en hun
tegenpolen vrede, liefde, goedheid en schoonheid. Elk werk
is gebaseerd op gebeurtenissen uit zijn veelbewogen leven.
Kwast en verf, klei en papier zijn zijn bondgenoten.
In het kader van het thema “de kleine profeten” van de Zwanenhofvieringen vertelt Qassim Alsaedy op 17 mei over zijn leven en licht hij zijn werk toe. Een persoonlijk verhaal… omdat
hij niet anders kan.
Datum: Donderdag 17 mei, van 19.30 - 21.30 uur
Plaats: de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, in Zenderen
Kosten: € 7,50 per persoon, te voldoen op de avond zelf
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In memoriam Jeanette Marianne Frederika Lodewijk
Op 15 maart is Jeanette Marianne Frederika Lodewijk overleden. Jeannette is in
Zalk opgegroeid en ging in IJsselmuiden en Kampen naar school. Al gauw raakte
ze vertrouwd met computers en is haar hele leven in de ICT-wereld actief gebleven, soms werkend bij een bedrijf, soms als zelfstandig ondernemer. Jeannette
was een ambitieuze, levenslustige, kordate en slimme vrouw, die wist wat het
betekende haar eigen boontjes te doppen. Jeannette heeft een bewogen leven
achter de rug met de nodige ups- en downs. De laatste tijd woonde ze Hengelo
met haar partner Clemens Reinders. Vlak voor haar dood zijn ze op 14 februari,
Valentijnsdag, in huiselijke kring getrouwd. Jeannette laat vier kinderen achter:
Patrick, Junior, Lynn en Ella. Op 21 maart is zij na een kerkdienst vanuit de Oude
Blasius naar haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats van Delden
gebracht. Wij wensen haar naasten Gods zegen toe,
Ds Kees Bergström

Protestantse Gemeente
Koster:

Mevr. G. Tuitert-Burggraaff
Kerkplein 2
7491 BM Delden
Tel: 3767077
Email:
gtuitert@outlook.com

Kerkelijk Bureau:
Kerkstraat 6 (De Voorhof)
Tel. 3762369
dinsdag van 09.00-11.30 geopend.
Email K.B.Delden@hetnet.nl

Correspondentieadres:
Protestantse Gemeente Delden
Bart Methorst, Leeuwerikstraat10
tel 3763625.
Email: scribaPGDelden@gmail.com
Bankrelaties:
Diaconie NL08RABO0313306613
College van kerkrentmeesters: 		
NL96RABO0313377391
Stichting Vrienden van
De Oude Kerk:
NL18RABO0313322147
Vrijwillige bijdrage:
NL35FVLB0699769221

WEBSITE
www.blasiusdelden.nl

In memoriam Jannie Mosselman-Winters
Op 27 maart is op negenentachtigjarige leeftijd in het ziekenhuis van Almelo,
Janna Maria Mosselman-Winters overleden.
Jannie Mosselman woonde aan de Steinwegstraat in Delden, was getrouwd met
Harm en heeft twee kinderen: Trix en Jaap en vijf kleinkinderen. Nadat Harm in het
najaar in het ziekenhuis gelegen heeft, begon Jannie te tobben met longontstekingen. Tenslotte zijn die haar fataal geworden.
Wij gedenken haar als een levenslustige, actieve vrouw en moeder: creatief sociaal, humorvol. Na de nodige omzwervingen in verband met het werk van haar
man, streken ze in Delden neer. Jannie werkte bij Intersport in Hengelo en later als
vrijwilligster in de Jan Lukaskamp.
Trix las bij haar crematie op dinsdag 3 april het gedicht ‘De mensen van voorbij.
’Een mens van voorbij, een mens met ons verweven. Ze vlindert bij ons binnen in
woorden en in zinnen.
Moge Jannie rusten in vrede,
Ds Kees Bergström
In memoriam Riek Hietbrink
Een groot deel van haar leven heeft Riek Hietbrink in de boerderij tegenover
Twickel gewoond. Zij is met Twickel en de Twickelerlaan verweven geraakt. Ze
heeft er haar man Henk leren kennen en de kinderen zijn er opgegroeid. Net zoals
haar man was Riek een hardwerkend mens, die wist wat het was de handen uit
de mouwen te steken. Riek is in Borne geboren op 18 dec 1921 en is op 4 april in
Delden overleden. Riek is 96 jaar geworden. Op 10 april is er in het crematorium
van Usselo afscheid van haar genomen met de woorden van psalm 23: Ik zal in
het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. We stelden ons voor, dat
er voor dat huis een bankje stond, waarop twee mensen zaten, als engelen tezamen, mensen van voorbij. En God stond erbij en kende hen bij namen.
Ds Kees Bergström
Een kennismaking met ds. Dick Juijn
De ontvangst in Velp is allerhartelijkst. Er is duidelijk op de gasten uit Delden gerekend dus staat de koffie klaar. We zijn op bezoek bij Dick Rudolf Juijn die met zijn
partner Gordula binnenkort naar Delden komt om bij de PKN-gemeente de functie
van predikant op zich te nemen.
Delden was tot voor kort een nog onbekend terrein voor Dick Juijn, al moet hij in
het verre verleden wel eens in de bossen van Twickel hebben gewandeld. Maar na
het zien van de advertentie in de zaterdagkrant van Trouw is hij zondags onmiddellijk naar Delden gegaan om er eens rond te kijken. Natuurlijk viel de prachtige
kerk en pastorie op en de parkachtige omgeving. Het kerkplein dat kansen biedt
om een centrale functie te vervullen zoals dat nu al gebeurt met de Streekmarkt.
Wat hem opviel was dat hij al zittende op het bankje op het Kerkplein door verschillende personen werd aangesproken. “En dat siert de mensen, die vriendelijkheid en die open houding. Dat ben ik ook gewend uit mijn tijd dat ik als pastoraal
medewerker in Groenlo, Beltrum en Neede heb gewerkt met af en toe contacten in
Beckum en Hengevelde. Achter hoekers en Twentenaren lijken in dat opzicht veel
op elkaar.”
De kerk is in Delden het centrale gebouw en het nodigt volgens Juijn uit om naar
binnen te gaan. “Het is een heerlijke ruimte om te vieren, waar je je naar binnen
kunt keren om God te ontmoeten. De kerk moet ook midden in de samenleving
staan en we zullen de deuren moeten opengooien om veel meer mensen uit te
nodigen om deze ervaring te delen.”
Als hij aan de slag gaat in Delden wil Dick Juijn in eerste instantie goed luisteren
naar wat de gemeente hem te vertellen heeft. Een vaststaand programma heeft
hij niet. Hij vindt dat het beleid en de initiatieven vanuit de kerkgemeenschap zelf
moeten komen. “Het mag geen domineeskerk worden. Ik sta straks zelf midden in
de Deldense kerkgemeenschap en geeft daar waar nodig een duwtje in de rug.
We moeten van onze eigen kracht uitgaan, zien waar onze sterkste punten liggen
en van daaruit keuzes maken.” Hij heeft wat dat betreft goede ervaringen opgedaan in Velp waar de diaconie een sterk ontwikkeld college was. Vanuit die kracht
zijn er nieuwe projecten opgestart die door de hele kerkgemeenschap werden gedragen. Dat de gemiddelde leeftijd van de Deldense kerkgemeenschap inmiddels
op een redelijk niveau ligt, deert Juijn niet. “Vooral oudere mensen dragen de kerk
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en brengen veel wijsheid met zich mee. Toch zal er voldoende
aandacht voor de jeugd moeten zijn”. Juijn constateert dat
veel jongeren op zoek zijn naar zekerheid en diepgang. Die
vinden ze maar moeilijk, uiteindelijk ook niet in kerken die
pretenderen de oplossing voor de jongeren in huis te hebben.
Hij wil straks als voorganger in de liturgie bruggen slaan, iets
bieden waar jong en oud zich thuis voelen. Een dienst moet
volgens hem ook niet langer duren dan één uur, uitgaan van
één Bijbellezing en er moet aandacht zijn voor de kinderen.
Bezinning en muziek spelen daarnaast een grote rol. Een
dienst mag ook blijheid uitstralen. “In veel kerken is het geloof
niet meer blij. Ik zie daar geen Christus in. Via mijn woorden
in de dienst wil ik de mensen aan de kerk binden en ze iets
meegeven”.
Opvallend zijn de katholieke wortels van dominee Juijn met
opleidingen aan de Katholieke Theologische Universiteit van
Utrecht en de theologische faculteit van de Universiteit Nijmegen. Een verschil van inzicht met het bisdom over diaconale
projecten voor verstandelijk beperkten zetten hem aan het
denken en dat deed hem overgaan naar het protestantisme.
Na aanvullende opleidingen aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam mag hij zich dominee noemen
en wordt hij fulltime predikant van de Protestantse kerkgemeenschap in Velp waar hij al werkzaam was als pastoraal/
kerkelijk werker.
Dick Juijn heeft er zin in. Hij hangt duidelijk aan het oostelijke
deel van Nederland. “Daar zien de mensen echt naar elkaar
om en je weet wat je aan mensen hebt.” Hij wil aan de slag
met een kerk die midden in de Deldense gemeenschap staat,
een kerk en pastorie met open deuren, waar iedereen welkom
is en waar de aanwezige talenten volop tot hun recht komen.
Hij wil luisteren naar de gemeente, daar waar nodig helpen
en vooral leren van de mensen. “Maar de basis is de kerkgemeenschap zelf. Die bepaalt de koers en de toekomst en
daarin wil ik dienend optreden”.

Twickel. Aan de hand van de
richtlijnen voor het archiveren zijn Arie Mulder, Alie
van Zeben-Daalman en Wim
Weenk daarmee wekelijks
een paar uur bezig geweest,
vanaf de afgelopen zomer
tot maart 2018. De relevante
archiefstukken van de laatste 10 jaar blijven nog een
aantal jaren in de beide kasten op het kerkelijk bureau.
De oudere archiefstukken
staan nu in het Huisarchief
Twickel, in dozen van eenzelfde formaat en voorzien
van de juiste etikettering.
Bij al dit werk is dankbaar
gebruik gemaakt van de
expertise en het gastvrije
onthaal van Aafke Brunt, de
archivaris van het Huisarchief Twickel.
Wim Weenk, kerkrentmeester PGD

Kerkelijk Archief naar Huisarchief Twickel
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Delden en de
Stichting Twickel hebben op 5 dec 2006 een ‘overeenkomst
van in bewaargeving’ ondertekend waarin overeengekomen
is dat het historisch archief van de PGD wordt ondergebracht
in het Huisarchief Twickel voor een periode van ten minste
20 jaar, waarna de overeenkomst voor telkens 5 jaren wordt
verlengd, tenzij deze wordt
opgezegd.
De PGD heeft het recht
op raadpleging en gebruik
van de archiefstukken, met
inachtneming van de regels
die gelden voor de bezoekers van het Huisarchief
Twickel.
De alleroudste gegevens van
de Hervormde Kerk bevonden zich al in dat archief.
De bezitters van Twickel
waren vanaf 1823 erfelijk
kerkvoogd, tot de laatste
barones de kerkvoogdij in
1968 overdroeg aan de kerkleden. In het kerkarchief zijn
interessante zaken te vinden,
zoals de oudste lidmatenregisters uit 1674, de handelingen van de kerkenraad van
1675, het oudste kasboek
van de diaconie van 1758,
enz.
Na de fusie van de Gereformeerde Kerk met de Nederlands Hervormde Gemeente tot
de Protestantste Gemeente te Delden hebben Arie en Martha
Mulder het archief van de Gereformeerde Kerk geordend en
ondergebracht in de kluis van het voormalig gemeentehuis
Stad-Delden waar zich ook het Hervormde archief bevond.
Na de ontmanteling van het stadhuis werd voor deze kerkelijke archieven ruimte gevonden in het Huisarchief Twickel.
Inmiddels zijn ook uit twee stalen kasten van het kerkelijk bureau diverse archiefstukken gesorteerd en overgebracht naar

4 mei Dodenherdenking
Op vrijdag 4 mei herdenken we de mensen die zijn overleden
tijdens de oorlog. De mensen uit Delden en ook de joodse
mensen die uit Delden zijn weggevoerd naar een concentratiekamp en niet zijn teruggekeerd.
Wij komen bijeen voor de herdenkingsbijeenkomst op vrijdagavond om 18.45 uur in de Oude Blasiuskerk aan het Kerkplein 3 in Delden. Enkele leden van de scouting en Raad van
Kerken zullen een gedicht voordragen. Emma Finkers zal op
haar harp muziek ten gehore brengen. Ype de Jong zal iets
vertellen over het herdenken van de joden uit Delden.
Na de bijeenkomst in de kerk gaan we om 19.30 uur richting
Goor naar de openbare begraafplaats aan de Langestraat.
Iedereen is genodigd mee te gaan en de drumband zal ons
begeleiden. Om 20.00 uur zullen we daar aankomen, waar de
ceremonie verder zal gaan.
Laten wij als levenden HEN niet vergeten.
Namens de Raad van kerken, Ria Mudde
Op ’n mooie PINKSTERDAG
Op maandag 21 mei – 2e Pinksterdag om 10.00 uur – komen
we samen voor de Oecumenische viering in de open lucht.
Op het grasveld naast de Oude Blasiuskerk zal de Geest ons
inspireren en over ons waaien. Al vele jaren is het droog op
die dag en laat het weer ons niet in de steek. Mocht het echter wel zo zijn, dan wijken we uit naar het kerkgebouw.
Dit jaar wordt er weer een kindje gedoopt in deze dienst. Een
kindje dat van Syrische ouders is, die gevlucht zijn voor het
oorlogsgeweld en in Delden zijn komen wonen en dat hier is
geboren. De vader is kort geleden overleden en voor de moeder en haar beide kinderen is dit een bijzonder, maar moeilijk
moment. Ook een mooi moment. Wij allen mogen getuigen
zijn van deze doop en haar bijstaan. De Syrische priester,
Father Basilios, die hier in Delden woont, zal dit kindje dopen.
Deze viering wordt voorgegaan door Father Basilios, ds.
Cees Bergström en pastoraal werkster Carin Timmermans en
georganiseerd met leden van de Raad van Kerken. Het RK.
Dames en herenkoor zal deze viering begeleiden met zang.
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De Geest zal waaien en we hopen dat hij hen die het moeilijk
hebben en ons allen, weer kracht zal geven om als Deldense
gemeenschap elkaar te steunen.
Namens de Raad van kerken, Ria Mudde
LUTHERSE DIENSTEN
De Lutherse dienst in Enschede (is Twekkelo) vindt plaats in
de Johannes Kerk, Twekkelerweg 110 te Enschede en begint
om 10.30 uur Gelet op het feit dat onze vaste predikant, mw
Da. IJda de Mol-Buizert ziek is, zijn we voor predikanten
afhankelijk van gast predikanten. Ik kan bij sommige diensten
dus nog geen predikant invullen.
Zondag 29 april 2018: nog geen predikant bekend
Zondag 27 mei 2018: Da. G. Bunjes
De Lutherse dienst in Hengelo vindt plaats in de Lebuinus
Kapel te Hengelo, Dorpsmaten staat 40. De dienst begint om
10.30 uur.
Zondag 6 mei 2018: Da. L. Vos
Met vriendelijke groet
Patricia Veerman-de Graav
Evangelisch Lutherse Kerk

DE “ST.BLASIUS KERCK” (3)
In dit artikel wordt ingegaan op overblijfselen aan de buitenkant van en rondom het kerkgebouw van voor 1600, dus in
de tijd, dat de katholieken de kerk gebruikten.
De torens en luidklokken
De Oude Blasiuskerk heeft twee torens gehad. Over de
eerste toren is weinig bekend. Er is een verwijzing naar luidklokken. Die verwijzing is een akte over het gieten van twee
luidklokken in 1483. In die tijd moet er dus een toren geweest
zijn . Wanneer en hoe die verdwenen is, is niet bekend.
De bouw van de huidige toren is in 1516 begonnen. Deze
toren is omstreeks 1583 gereed gekomen. De genoemde
luidklokken zijn in de nieuwe torren opgehangen. Later is
daar een derde luidklok aan toegevoegd. Bij de brand in 1583
zijn alle drie klokken verloren gegaan.
Ongetwijfeld zijn daarna nieuwe klokken aangeschaft, maar

Ons lichaam woont in onze ziel
Het Keltisch christendom en de wijze waarop deze spiritualiteit vorm krijgt in de Iona Community op het Schotse eiland
Iona en in daaraan verbonden gemeenschappen overal op
aarde vormt het onderwerp van een lezing op zaterdagmorgen 26 mei a.s. in de Remonstrantse Kerk in Hengelo.
In mei 2017 is inleider Johan Meijer, predikant in de Protestantse gemeente Borne, een week op Iona
geweest. Hij maakte daar kennis met deze
spiritualiteit, die hem zeer aanspreekt en een
nieuwe bron van inspiratie aanboorde.
Keltisch Christendom staat sterk in verbinding met de Schepping en eert die als een
‘wonderwereld vol geheimen’. Dat is geen
mysterieuze of magische wereld, maar wel
de plaats waar hemel en aarde elkaar haast
tastbaar raken. Een niet-dogmatisch denken, gecombineerd met mooie rituelen en
prachtige, inclusieve liedteksten bieden goede kansen om op
een laagdrempelige manier geloof te communiceren. Hierbij
speelt voor Meijer het denken over de ziel, zoals verwoord
door de Ierse priester, filosoof en dichter John O’Donohue
(ons lichaam woont in onze ziel – en niet andersom!) een
belangrijke rol. Persoonlijke ervaringen, theoretische achtergrond van Keltisch christendom, typerende Iona-liederen en
teksten van O’Donohue vormen ingrediënten voor de lezing.
Bijeenkomst: zaterdag 26 mei 2018, 10.30 – 12.00 uur
Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo. Tel.
074-2918249
Entree: € 5 voor leden en vrienden van de Remonstrantse
Gemeente Twente en voor studenten; € 10 voor anderen
Namens de PR-commissie van de Remonstrantse Gemeente
Twente,
Hiltje Wuite-Harmsma
Steynstraat 36, 7551 GL Hengelo Ov
0742426153/0611246750

er wordt pas melding gemaakt van een klokje in 1632. Deze
klok is nog aanwezig en wordt nu Poortersklok genoemd.
Ingangen van de kerk
Er zijn een aantal ingangen in de
kerk. In de zijbeuken zijn dit
één aan de zuidzijde voor de
mannen en één aan de noordzijde voor de vrouwen. Verder
is er een ingang in het zuiderkoor . Of die voor geestelijken of ook voor kerkgangers
gebruikt werd is niet bekend.
Op de plattegrond is er een
ingang naar de toren, maar
niet van de toren naar de kerk.
Verder was er een deur in de
noordkant van de transept.
Dichtgemetselde deur
Er was ook een deur in de
noordwand van de transsept.
Deze is nu dichtgemetseld. De
deur is waarschijnlijk gebruikt
door priesters of geestelijken
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die gewoond hebben in een gebouw, gelegen noordelijk
van de kerk. Om bij het kerkgebouw te komen was er een
doorgang in de muur rond het kerkplein op de hoek van de
“Marktstraat “ en “Achter de kerk” en een bij de vrouwendeur.
Op de plattegrond van de
kerk komt de deur niet
voor.
Nis voor Mariabeeld
Aan de buitenzijde van de
oostwand van het hoofdkoor bevindt zich nis voor
een Mariabeeld.
Het oorspronkelijke deurtje en/of stalen rooster
is niet meer aanwezig.
Op dezelfde plaats van
de Oude Kerk in Borne
bevindt zich een dergelijke
nis met een Mariabeeldje
en een deurtje ervoor.
Muur rond het kerkhof
Rond het kerkhof is een
muur aangebracht van
baksteen met zandsteen afdekplaten. Deze diende om dieren, voornamelijk varkens, van het kerkhof weg te houden.
Het is niet bekend wanneer de muur gebouwd is, maar wordt
in de vijftiende eeuw in akten genoemd. Gezien het gebruik

in 1790 dichtgemaakt bij de restauratie van de muur. Op een
gedeelte van de muur bij de Markt en de Marktstraat is een
hek aangebracht.
Kerkhof
Als je genoeg geld ervoor had kon je in kerk begraven
worden. De gewone mensen werden op het kerkhof rond de
kerk begraven. Dat gebeurde echter niet altijd even zorgvuldig, want er zijn berichten over de slechte toestand van het
kerkhof. Ook werden er graven geruimd en de overblijfselen
opgeslagen in een knekelhuis. Dat was een aanbouw tegen
de noordzijde van de toren en werd “beenhuis” genoemd. Dit
knekelhuis kan pas gebouwd zijn na het gereedkomen van de
toren, maar het is niet bekend wanneer.
Na de reformatie werden op het kerkhof zowel protestanten
als ook nog steeds de katholieken begraven tot het katholieke kerkhof in 1828 aangelegd werd.
Op het kerkhof was eveneens een plaats voor ongedoopten.
Dit was het “heijdenkerkhof” en lag waarschijnlijk aan de
noordzijde.
School
Tegen de zuidkant van de toren was een school gebouwd,
mogelijk aan het eind van de zestiende eeuw. Een school

diende oorspronkelijk om koorknapen op te leiden. Deze
moesten met gezangen in het latijn de kerkdienst ondersteunen en moesten dus enige kennis van latijn hebben. Later
werden er op de school meer algemene lessen gegeven. Het
schoolgebouw is in 1838 afgebroken.
Reformatie
In 1602 werd het kerkgebouw toegewezen aan de protestanten. Een onderbreking heeft plaats gevonden tijdens het
twaalfjarig bestand van 1609 -1621, toen de kerk weer door
de katholieken gebruikt is. Daarna zijn voor katholieken de
diensten in schuilkerken gehouden. In 1816 is weer een kerk
met de naam St. Jozefkerk gebouwd. De school is gewoon
doorgegaan met lesgeven, maar nu met schoolmeesters, die
de “nieuwe leer” aanhingen.
Dick Schuuring

van baksteen zou dat ook in de veertiende eeuw kunnen
zijn. Aan de zuidkant bij de Markt was bij de doorgang een
varkensrooster aangebracht. De nu aanwezige doorgang bij
de Kerkstraat was er toen niet. De doorgangen bij de vrou-

PERSBERICHT
Cursus Theologische Vorming Twente start met nieuwe
groep
Het voorjaar moet nog beginnen, maar nu alvast roepen wij in
heel Twente in het rond: met ingang van het nieuwe seizoen
is het weer mogelijk om aan de driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden mee te gaan doen.
Deze cursus loopt nu al jaren bijzonder succesvol met volle
groepen. De evaluaties van afzwaaiende cursisten zijn telkens
buitengewoon positief. De groepsgesprekken, het samen op
zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van
allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen
deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven
ervaren.
Voor wie?
Voor iedereen die meer wil weten van geloof, kerk en theologie. Eerlijk is eerlijk, het is een stevige cursus. De cursus TVG
is als het ware een soort uittreksel van de studie Theologie
met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer en ethiek, maar ook praktisch-theologische
vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. Daarnaast zullen

wendeur en op de hoek van de “Marktstraat/Achter de kerk”
hadden geen roosters, waarschijnlijk omdat de kerkhofgrond
hoger lag dan de straat. De laatst genoemd doorgangen zijn
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zaamheden m.b.t. criminaliteit. Een aantal jaren geleden heeft
hij op
geheel eigen kracht een bureau opgezet waar men terecht
kan met diverse vraagstukken. De politie maakt graag gebruik van zijn ervaring en kwaliteiten. Niel kent beide werelden en kan daardoor bijzondere successen boeken.
Zijn missie:
Het bieden van hulp aan jongeren en volwassenen die vastlopen met hun problemen en moeilijkheden. Hij wil ze ondersteunen en begeleiden zodat zij weer op eigen kracht, stevig
in hun schoenen in de maatschappij kunnen staan.

een aantal andere vakken worden onderwezen zoals spiritualiteit, filosofie, contextuele theologie (bijv. feministische
theologie, vredestheologie) en overige wereldgodsdiensten
(Jodendom, Islam).
Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse
Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus
te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of roomskatholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte
welkom!
Per seizoen worden er ongeveer 30 avonden les gegeven,
per avond 2 lessen van 5 kwartier. De kosten zijn €220,- per
seizoen.
Meer weten?
Informeer bij:
- mw. Ina ter Kuile, cursuscoördinator; tel. 074-2774288 of
email: kuile@hetnet.nl
- ds. Herman Koetsveld, cursusleider; tel. 074-2783203 of
email:
hkoetsveld@pkn-hengelo.nl,
of kijk op: https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/
leren/theologische-vorming-gemeenteleden/over-tvg

Wanneer: woensdag 16 mei 2018. Aanvang 19.00 uur
Waar: Huize Elisabeth, Klooster Zusters Franciscanessen,
Gravenallee 11 in Denekamp.
Als u de laan ( Gravenallee) inrijdt is het Elizabethhuis het
tweede gebouw aan de linkerkant. Achter het gebouw is parkeermogelijkheid.
Kosten: 7 euro inclusief koffie/thee
Opgave bij: secretariaat@lumenchristi.nl of telefoon: 0541-35
35 51

Niel Brinkhuis (Job uit Vroomshoop)
Na moeilijke jeugdomstandigheden en verkeerde vrienden
waren voor Niel Brinkhuis alle ingrediënten aanwezig om
verloren te raken.

Niel heeft, zoals vele kinderen, niet de warmte en stabiliteit
ervaren om uit te groeien tot een verantwoordelijke zelfstandige volwassene.
Al jong in zijn leven ontstaan er buitengewone omstandigheden waardoor hij in z’n puberteit verkeerde vrienden krijgt en
uiteindelijk in de criminaliteit beland.
Op het hoogtepunt van zijn activiteiten wordt hij ingesloten in
de gevangenis en lijkt hij alles verloren te hebben.
Als de nood het hoogst is komt voor hem de redding nabij
in de vorm van Jezus Christus. Al zijn problemen keerden
zich ten goede nadat Niel zijn hart aan Jezus Christus had
toevertrouwd.
Niel wil u graag meenemen in zijn wonderlijke levensverhaal.
Niel is nu als ervaringsdeskundige-coach werkzaam. Zijn
werkzaamheden bestaan voornamelijk uit preventie werk-
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t.b.v. KERKDIENSTEN
NIEUWE BLASIUS EN OUDE
BLASIUS.
Voor mensen die niet of moeilijk op
eigen gelegenheid een kerkdienst kunne
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
06 46802087 en voor de protestantse
dienst met 074 3762438. We hopen
daarmee de gelegenheid te bieden om
de dienst van uw keuze te bezoeken.

Wat is bidden?
Bidden is een soort praten met God. Bidden kun je thuis doen, in de kerk, of op ieder
andere plek. Je kunt in je eentje bidden of samen met anderen. Je kunt bidden om
God iets te vragen, om hem te danken of om hem te vertellen hoe je je voelt. Als je
bid mag je weten dat God naar je luistert.
Verschillende gebeden
In de kerk en thuis bestaan verschillende soorten gebeden:
•
Aanbidding: we prijzen God om zijn macht en grootheid
•
Gebed om ontferming: we vragen God om bij deze wereld te zijn.
•
Voorbede: we bidden God om ons en anderen te helpen.
•
Dankzegging: we danken God voor zijn goedheid en trouw.
•
Gebed om vergeving: we vragen God om ons te vergeven als we iets ver		
keerd hebben gedaan.

RAAD VAN KERKEN
Rek.nr. NL10RABO0313350809
t.n.v. G. Smit, penn.m.
secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP Delden, tel. 074-3766366
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 boven-genoemde
reden was dat niet mogelijk.
Wij vragen dan ook aan u 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.
Kerkennieuws is een uitgave
van de Raad van kerken Delden.
Verspreidingsadres Delden
E. Wiessenberg
De IJsvogel 23 tel. 0743762438

INLEVERDATA

en 		

21-05-2018			
02-07-2018			
03-09-2018			

BEZORGDATA van de volgende nummers:
02-06-2018		
14-07-2018		
15-09-2018		

interval 6 weken
interval 9 weken
interval 4 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende maandag vóór 18.00 uur uw kopij
mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com Mocht u niet beschikken over
een e-mail adres dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochieadministratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde datum.
Kopij voor kerkennieuws, enkele aandachtspunten.
1 Foto’s
Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto’s, plaatjes en
tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een
wordbestand.
2 Ingescande tekst
Ingescande tekst is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.
3 Bevestiging
U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via
www.blasiusdelden.nl en www.heiligegeestparochie.nl/downloads
12

Opmerkingen en vragen?
Voor opmerkingen en vragen kunt u
bellen: W. Velthuis tel 3763170
RADIO KERKLOKAAL
De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur- 20.00 uur.
De herhaling van de uitzending is iedere
zondagmorgen van 9.00-10.00 uur.
Etherfrequentie: 107.6 FM/kabel 104.10
FM.Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink, Deldensesrtaat112A 7471 KZ Goor.
Telefoon: 0547-261937. Emailadres:
ritawibbelink@gmail.com

Rekeningnummer PDK
NL66RABO0179158643
KERKENNIEUWS
Bankrelatie: NL16RABO0313364281
Rabobank Delden
t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.
7491 BL Delden
Uw giften maken dit blad mogelijk!

