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     50 jaar bruggen bouwen tussen de kerken in Delden  

 
JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN KERKEN  DELDEN. Sept. 2017- sept. 2018 
 
Elk jaar geeft de Raad van Kerken als  start voor het winterwerk een brochure uit. Dit keer ook 
weer 50 jaar bruggen bouwen tussen de kerken in Delden.  Hierin staat het programma vermeld, 
dat de Raad van Kerken in het betreffende jaar wil realiseren. Alle andere wetenswaardigheden 
over de Raad van Kerken vindt u op de website  www.blasiusdelden.nl . Deze uitgave van 2017-
2018 had een licht groene  kleur.  
 
Als  thema van 2017/2018 werd door de Raad van Kerken  “ Kerk blijven in de wereld van nu en 
van morgen” gekozen, hetgeen in de voordrachten van dit jaar een steeds terugkerend 
onderwerp is geweest.  
Dominee Kees Bergström schreef in het voorwoord daarover het volgende.
De neoliberale politieke koers in Nederland en de zogenaamde participatiemaatschappij, d.w.z. 
versterkte nadruk op de verantwoordelijkheid van de burger, opende de kerk de ogen voor de 
groepen die buiten de boot vielen.  

Neoliberalisme is niet voor iedereen een zegen. Dat zorgde voor 
een sterkere gerichtheid op het lokale.  
Voedselbanken, inloopochtenden, maaltijdgroepen komen op.  
Hoe moet het nu verder met de krimpende kerken? 
Moet de laatste het licht uitdoen of blijven de kerken hun 
maatschappelijke rol spelen? Hoe dan? Klopt het hart van de kerk 
in het plaatselijke kerkenwerk, ook al loopt dat ook terug en zijn 

er steeds minder mensen te vinden die mee willen doen? 
Voor de Raad van Kerken een reden dit thema  aan de orde te stellen. 
 
Oecumenische diensten: 
 
Vredeszondag 17 september 2017 om 11.00 uur in de Nieuwe Blasius.  
 
In deze oecumenische viering werd voorgegaan door ds. Kees Bergström en pastor Henk Ogink en 
werd ondersteund door het oecumenisch koor: “CANTU”  o.l.v. Marjolein Vos .   
Het thema van deze VREDES viering was: "de kracht van verbeelding". 
In deze Vredesweek op 
zoek gaan naar je 
verbeeldingskracht. Door 
hier een beroep op te doen 
ga je anders kijken en 
denken. 
Je maakt je los van 
bestaande beelden en 
overtuigingen. Nieuwe 
ideeën en beelden krijgen 

dan de ruimte. Laten we in 
deze Vredesweek open 
staan voor elkaars dromen 
en beelden over vrede. 
Laten we elkaar blijven 
zoeken en vinden. Het moet 
toch mogelijk zijn dat het 
anders kan. Jong en 
oud....iedereen kan 

meedoen. De opbrengst van 
de collecte was € 181,02. 
 

http://www.blasiusdelden.nl/
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Kerstsamenzang op  18 december 2016 in de Oude Blasiuskerk.  
 
Het is al jaren een traditie om samen in het weekend voor het kerstfeest, ons voor te bereiden op 
het feest van de geboorte van het kerstkindje. Dit keer weer met kerstsamenzang en een 
oorspronkelijk kerstverhaal. Dit kerstverhaal was deze keer in het Twents: “ In míén stal” . Een 
prachtig verhaal van  Willy Brunnekreeft uit Goor en voorgelezen door Joop Weber.  De 
Midwinterhoornblazers Stad en Ambt Delden deden weer mee. Matthijs ten Thije speelde op het 
orgel in samenwerking met het Deldens koperkwartet. Een goede en originele samenkomst. 
De opbrengst van de collecte was € 140,65. 
 
Dienst van de Eenheid op zondag 21 januari 2018.  
 
Recht door zee 

De bevrijding uit de slavernij is dit jaar het thema van deze Gebedsweek. Christenen uit het 
Caraïbisch gebied hebben het materiaal verzorgd aan de hand van het lied van Mozes bij de 
Schelfzee. In het lied uit Exodus 15 wordt gezongen over de 
kracht van Gods rechterhand, die het onderdrukte volk 
'recht door zee' uit het Angstland (Egypte) uitleidde. Geen mens 
hield het voor mogelijk dat de zee zou splijten. Maar God 
maakte een krachtig gebaar. Het was genoeg geweest. God 
schakelde de vijand uit. Dit verhaal over de bevrijding van het volk 
spreekt de Caraïbische christenen erg aan. De Caraïbische 
christenen uit veel verschillende tradities herkennen de hand 
van God in het beëindigen van de slavernij. God brengt vrijheid. 
God verricht de reddende daad. Het thema is verwerkt in een lied 
'De rechterhand van God', dat het lijflied geworden is van de oecumenische beweging daar. Het 
lied was in het Nederlands vertaald ter gelegenheid van deze gebedsweek voor de Eenheid der 
Kerken. Dit lied werd gezongen in onze Oecumenische viering in de Nieuwe Blasius, waarin ds. 
Bergström en pastor Roetgerink voorgingen. De opbrengst van de collecte was € 157,30. 
 
Wereldgebedsdag op zondag4 maart 2017. 
Wereldgebedsdag was de eerste 
oecumenische samenwerking in de wereld.  
In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot 

een gebedsviering voor de zending in hun 
land. Deze oproep om in gebed aan mensen 
en hun omstandigheden zorg en aandacht te 
besteden is uitgegroeid tot een gebedsdag in 
173 landen. Sinds 1928  wordt er in ons land 
aan deelgenomen. De liturgie wordt elk jaar 
samengesteld door een comité van één van 
de deelnemende landen.  Dit jaar door 
mensen uit Suriname.  Vanwege de beperkte 
belangstelling op voorgaande jaren voor de  
wereldgebedsdag op vrijdag werd dit jaar 
deze samenkomst op de zondag 4 maart 
gehouden in de Oude Blasius.  Beelden en 
teksten uit Suriname werden respectievelijk 
getoond en uitgesproken. De opbrengst van 
de  collecte was  €  216,60.
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Pinkstermaandag 21 mei om 10.00 uur: Oecumenische  viering in de tuin van de Oude Blasius.  
 
Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. 
Wij vieren dat God ons niet in de steek laat en 
ons blijft inspireren om ons in te zetten voor 
Zijn zaak. Die zaak van God is de komst van Zijn 
koninkrijk. Wij bidden daar ook om als we het 
Onze Vader bidden. Op 2e Pinksterdag was er 
een oecumenische viering op het kerkplein bij 
de oude Blasius. Het was een mooie viering en 
ook het weer werkte mee. De belangstelling 
was groot, 140 personen bezochten deze 
dienst. Voorgangers waren: Ds. K. Berstrôm, 
Pastor C. Timmerman en Father Basilios, een 
Syrische priester. Het RK dames en heren 
koor ondersteunden met hun zang de 
viering.   
De collecte bedroeg € 272 en is bestemd voor de PDK.           

Activiteiten. 
Lezingen in het kader van  “ Kerk blijven in de wereld van nu en van morgen”. 
 
Lezing 1 door Ds. Arjan Plaisier. Ds. Plaisier is jarenlang scriba geweest van de Generale synode 
van de PKN Nederland. Tegenwoordig is  hij voorganger van de Gemeente De Fontein te 
Apeldoorn. In een bemoedigende toespraak sprak hij over lente-zomer-herfst en wintergelovigen. 
En over een veranderende wereld met daarin andere geloofsgemeenschappen. Probeer elkaar te 
vinden in een levend geloof en bemoedig elkaar. Na de pauze waren er nog talrijke vragen van 
een belangstellend publiek. De opbrengst van de  collecte was  €  161.
 
 Lezing 2 door Theo Krabbe op woensdag 28 februari om 19.30 u. Oude Blasius.  
Theo Krabbe is theoloog, journalist en 
uitgever en bij velen bekend als columnist 
van het dagblad Tubantia. 
In zijn lezing heeft hij de stelling verdedigd 
dat Nederland steeds religieuzer zal worden, 
er een nieuwe antithese aan het ontstaan is,  
de gevestigde kerken zullen verdwijnen en 
mensen meer en meer over een meer-
voudige religieuze identiteit gaan beschik- 
ken.  De collecte bedroeg  € 127. 

Lezing 3  Prof. Erik Borgman op dinsdag 17 april in de Oude Blasius om 19.00 uur over 'Kerk 
blijven in de wereld van nu en van morgen." Erik Borgman is theoloog en hoogleraar aan  de 
universiteit van Tilburg. Hij schrijft....."Als wij willen dat de kerk ook morgen nog bestaat, dan is 
vasthouden wat er nu is geen optie. Maar planmatig veranderen op basis van wat wij nu denken 
dat voor de toekomst nodig is, ook niet. De kerk is ervoor, om ons te laten veranderen door Gods 
toekomst. Daarvoor is het nodig dat de kerk weet dat zij een teken is "van onze innige 
verbondenheid met God en van de eenheid van het menselijk geslacht" Erik Borgman heeft op 
deze avond uitgelegd wat dit kan betekenen voor het denken over de kerk en voor de praktische 
vormgeving van kerkelijke praktijken. Het was een waardevolle avond.                                              
In 2015 kwam zijn boek uit 'waar blijft de kerk?"  De opbrengst van de  collecte was  € 253,90. 
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Dodenherdenking op 4 mei 2018. 
 
Op vrijdag 4 mei herdenken we de mensen die zijn overleden tijdens de oorlog.  
Wij zijn  bijeen gekomen 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 hebben een gedicht voorgedragen. Emma 

Finkers was er met haar harp, waarop zij ons  prachtige  muziek liet horen. Ype de Jong vertelde 

over persoonlijke herinneringen aan de Joodse medeburgers, die te lijden hadden aan de Duitse 

bezetting. 17 inwoners van  Delden moesten weg en zijn nooit teruggekomen. De Raad van  

Kerken heeft het initiatief genomen om hiervoor Stolpersteine in Delden te realiseren. 

 

 
Het oecumenisch avondgebed. 
Elke donderdagavond van 19.00 uur tot 19.30 u. bidden en zingen we samen in een van beide 
Blasiuskerken hier in Delden. Waarom is het zo fijn en waarom zo belangrijk.. 
Het is een moment van rust. Een moment van stilte in ons zelf. Maar ook een moment van 
verbondenheid met elkaar door te zingen en te bidden. Je hoeft geen lid te zijn van een van de 
kerken. De toegang is vrij. Het is elke week en via het Hofweekblad of het kerkennieuws kun je 
vinden in welke kerk we bidden. Elke week speelt Herman Ruepert op het orgel of op de piano 
om ons in de zang te begeleiden. Herman doet dit belangeloos net als de voorgangers, die zich 
ook inzetten om mooie liederen en teksten uit te zoeken en ons hierin voorgaan. Een fijn 
moment van stilte in Delden. 
 
Kerkennieuws. 
Kerkennieuws kent een zelfstandige redactie en wordt uitgegeven onder auspiciën van de Raad 
van Kerken.  
 
De PDK. 
De projectgroep Deldense Kerken, gelieerd 
aan de Raad van Kerken,  organiseert elk jaar 
vele activiteiten ten behoeve van sponsoring  
van goede doelen in het buitenland.  
De muzikale wandeling, kerststands voor 
verkoop van kerststukjes en o.m. nog een  
wandeling met Drie Koningen op het 
Landgoed Twickel.  
Dat ze dan wel heel letterlijk te werk gaan 
blijkt uit bijgaand plaatje. 
Delden kan trots zijn op hun initiatieven. 
 

 
 

Vergaderingen 
De Raad van Kerken te Delden vergaderde op de volgende data: 12 september, 8 november, 15 
januari 2018,  5 maart, 5 april (samen met het convent) en 31 mei. 
 
Afscheid. 
Joop Weber heeft in 2017 zijn lidmaatschap bij  de Raad van Kerken beëindigd. Na 5 jaar binnen 
de Raad actief te zijn geweest heeft hij met het voorlezen van het Twentse kerstverhaal als 
laatste daad afscheid genomen. Zijn inbreng hebben we altijd zeer gewaardeerd. 
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Welkom                                                                                              
Dit jaar kon de PKN gemeente een nieuwe 
predikant verwelkomen.: Ds. Dick Juijn.  
 
Dominee Juijn heeft al blijk gegeven actief 
voor de Raad van Kerken te willen zijn en 
daar zijn we blij mee. In juli 2018 heeft hij 
zijn intrede gedaan. 
 
  

Blasius 900 jaar in Delden. 
 

  

 
 
 
In 2018 werd herdacht dat de oude kerk 900 
jaar geleden genoemd werd naar de  heilige 
Blasius. Middels een feestelijke viering is in 
de R.K.kerk hier aandacht aan besteed.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Samenstelling  Raad van Kerken Delden seizoen 2018-2019. 
Met ingang van seizoen 2018-2019  is de samenstelling van de Raad van Kerken als volgt: 
 
Mevr. R.Mudde Langestraat 135  3761949 voorzitter, p.r.   
         contact Kerkennieuws 
Hr. Y. de Jong  Rupperink 1   3766366 secretaris 
Hr. G. Smit  De Goorn 17   3766124 penningmeester,   
         oecumenische diensten 
Mevr. G. Freriksen Torenvalkstraat 19  3764126 oec. diensten 
Hr. W. Boer  Langestraat 51A  3766279 oec. dienst, contactpers. PKN
Mevr. A. Kuperus Kamille 14   3762963 oecumenische diensten 
Hr. S. Kamping De Goorn 3   3764096 apostolisch genootschap 
Hr. J.Troch  Hengelosestraat 10  3761132  contactpersoon RK.  
Vacant.        contactpersoon convent.                                                                                 
                           
WEBSITE:  Meer informatie is te vinden op de 
website van www.blasiusdelden.nl kijken bij  
 
 

 
oecumene c.q. Raad van Kerken en 
www.heiligegeestparochie.nl  kijken bij 
Delden  
 

  

http://www.blasiusdelden.nl/
http://www.heiligegeestparochie.nl/

