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Kopij voor de zondagsbrief kunt u o.v.v. uw naam en tel.nr voor donderdag 12.00 uur mailen naar scribapgdelden@gmail.com. 
Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook downloaden op de website van de kerk, 
www.pgdelden.nl onder ‘Kerkdienst’. 

  
KERKDIENST VANDAAG 
10.00 uur  Ds.P.ten Kleij, Nijverdal 
                   Lector: Jan Schut 
                   Kindernevendienst  
                   Oppas: Joke Lammertink 
                   Collectes:  
                            - Diaconie 
                            - Kerk 

 
ACTIE KERKBALANS 2019 met nieuw banknummer 
Binnenkort start de actie Kerkbalans. De actie loopt dit jaar 
van 19 januari tot en met 2 februari. In de enveloppe die u 
daarvoor ontvangt ziet u het nieuwe banknummer bij de 
Rabobank: NL48RABO0373717687. 
Vrijwillige bijdragen op het oude FVLB nummer worden tot 
1 december 2019 automatisch overgeboekt naar dat nieuwe 
Rabobanknummer.  
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Wim Weenk 

 
CONTACTMIDDAG / -AVOND 
De data voor de contactmiddagen en avond zijn vastgelegd. 
U wordt nog persoonlijk uitgenodigd voor een 
contactmiddag maar dan kunt u de datum alvast in uw 
agenda noteren: 

- Martha Mulder en Thea Versteeg 
   06 – 02 – 2019, Wozocogebouw, 14.15 uur 
- Anneke Kuperus, Ellen Loohuis en Atty Smit 
  28 – 02 – 2019, De Voorhof, 20.00 uur 
- Janny Brandenbarg 
  04 – 03 – 2019, De Voorhof, 14.30 uur 
- Wim Boer en Jannie Hardeman 

      11– 03 – 2019, De Voorhof, 14.30 uur 
- Diny Doornbos, Thea Kelderman, Magda Stamhuis 
  18 – 03 – 2019, De Voorhof, 14.30 uur 

 
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 
De Week van gebed voor de eenheid van de christenen in 
2019 is van 20 t/m 27 januari 2019.  
In het kader van deze week wordt er een Oecumenische 
dienst gehouden in de Nieuwe Blasius, voorganger Ds. Dick 
Juijn, aanvang 11 uur. In de Oude Blasius is er geen dienst. 

 
VERKLARING OMTRENT DE NASHVILLE-VERKLARING 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Delden heeft 
met verdriet kennisgenomen van de ‘Nashville-verklaring’. 
Wij staan voor een kerk waar iedereen welkom is en wij 
staan voor liefde in al haar veelkleurigheid. 
 

In de verklaring spreken zo’n 250 predikanten zich uit tegen 
homoseksualiteit en transseksualiteit. 
Al sinds jaar en dag maken homo’s en lesbiennes zonder 
onderscheid met hetero’s deel uit van onze gemeente. Ieder 
stel dat trouwt, kan in de kerk de zegen ontvangen. 
Wij volgen Christus na in zijn liefde voor ieder mens. Het 
deed Hem pijn als er mensen buitengesloten werden, Hij 
nodigde iedereen uit die mee wilde doen in zijn beweging 
van liefde. We vinden dat verwoord in het lied: “Ongestraft 
mag liefde bloeien” (op de melodie van lied 791). 
 
1. Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de 

zon. 
Liefdes loop verdraagt geen boeien: laat haar stromen 
als een bron! 

 

2. Laat de liefde maar gebeuren, als een wonder van het 
licht, 
als een regenboog vol kleuren, door de hemel zelf 
gesticht. 

 

3. Niemand houdt de liefde tegen, waar zij langs de straten 
gaat. 
Wie met liefde is gezegend, koestert wie om liefde gaat. 

 

4. God verhoede dat er iemand, in de liefde wordt 
gekrenkt. 
Ware liefde oordeelt niemand, maar aanvaardt haar als 
geschenk. 

 

5. Liefde vraagt ons om ontferming, tegen wie haar 
vlammen dooft. 
Wie haar rechten wil beschermen, vindt in liefde zelf 
geloof. 

 

6. Wie voor liefde is geschapen, vreest ook niet bij 
  tegenwind.Liefde is het hemels wapen, dat de angsten 

overwint. 
 

7. Leg de liefde niet aan banden, gun haar gang de vrije 
loop. 
Geef haar bloemen nooit uit handen, want haar vrucht is 
onze hoop! 

 

8. Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de 
zon. 
liefdes loop verdraagt geen boeien, laat haar stromen 
als een bron! 

 
Namens de kerkenraad, Ds. Dick Juijn 
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