22 september 2019
30 september
6 oktober
5 november
26 november
14 december
22 december
9 januari
28 januari
1 maart
17 maart
4 mei
1 juni

Agenda

Oecum. Vredesdienst
Legging van Stolpersteine
Muzikale wandeling PDK
Lezing: dhr. Stijn Fens
Film “The Way”
Kerstmarkt
Oecum. Kerstsamenzang
Oecum. Dienst van de Eenheid
Lezing: dhr. Lenze Vondeling
Wereldgebedsdag
Lezing: Prof. Frits de Lange
Dodenherdenking
Viering 2e Pinksterdag

10.00 u.
15.30 u.
12.15 u.
19.30 u.
19.30 u.
15.00 – 21.00 u.
19.30 u.
10.00 u.
19.30 u.
10.00 u.
19.30 u.
18.45 u.
10.00 u.

Nieuwe Blasius
Start Oude Blasius
Marktplein
Oude Blasius
Apost. Genootschap
Centrum Delden
Oude Blasius
Nieuwe Blasius
Oude Blasius
Oude Blasius
Oude Blasius
Oude Blasius
Tuin Oude Blasius

Kerkennieuws

Raad van Kerken
Bruggen bouwen tussen
de kerken in Delden
Seizoen 2019 - 2020
Voor u ligt een nieuw programma van de Raad van Kerken (RvK) voor dit seizoen. We proberen
steeds weer een onderwerp te kiezen, dat dicht bij ons staat en waar we over na mogen en willen
denken. De Raad van Kerken heeft gekozen voor het thema:

Dit kerkblad is een uitgave van de Raad van Kerken en bestaat in oktober 50 jaar. Hierin vindt u alle
informatie over de beide Blasiuskerken en over de Driekoningenkapel in het verpleeghuis St.
Elisabeth en – indien voldoende ruimte – info van andere regionale kerkelijke activiteiten. Het wordt
huis-aan-huis verspreid in en rondom Delden. Het kerkblad “Geestig” wordt verspreid bij leden van
de RK H. Geestparochie die staan ingeschreven in: Delden - Goor - Beckum - Bentelo - Hengevelde St. Isidorushoeve.

P.D.K.: Projectengroep Deldense Kerken

Dit onderdeel van de RvK zet zich in voor het verlenen van noodhulp bij kleinschalige projecten.
• Het project is ook dit jaar: “Van zwak naar Sterk” een onderwijsproject voor kinderen van
Miguomiri in Kenia.
• Het project van de Stichting Vrienden van Amani Center Tanzania t.b.v. Mama Bakhita in
Tanzania, waarbij zij gehandicapte kinderen opvangt, verzorgt en zo mogelijk in staat stelt
enige vorm van opleiding te volgen.
• Ook dicht bij huis geeft de projectgroep hulp aan mensen en organisaties die een financiële
ruggensteun goed kunnen gebruiken.
• MUZIKALE WANDELING door Delden op zo. 6 oktober. Start 12.15 u op de Markt
• OLIEBOLLEN verkoop op za. 2 nov. op de streekmarkt in Delden.
• KERSTFAIR IN Stadshagen op woensdag 11 dec. met onze aangeboden kerststukjes, graftakken,
winterse lekkernijen
• KERSTMARKT op 14 dec. met onze aangeboden kerststukjes, graftakken, winterse lekkernijen
en de bekende loterij.
• DRIEKONINGEN WANDELTOCHT op zondag 5 januari. Start vanaf 12.00 uur bij de
Landgoedwinkel aan de Twickelerlaan. Voor verdere details verwijzen wij u naar de regionale en
plaatselijke pers. Financiële steun is van harte welkom op rek.nr. NL66 RABO 01 7915 8643
t.n.v. Projectengroep Deldense Kerken.

Stichting Raad van Kerken

Is samengesteld uit leden van de RK. Kerk – de Protestantse kerk en het Apostolisch Genootschap.
Info. over de Raad van kerken is te vinden op de websites: www.blasiusdelden.nl en
www.heiligegeestparochie.nl - H. Blasius.
Voorzitter:
Ria Mudde,
Langestraat 135,
7491 AD Delden
074 – 376 1949
Secretaris:
Ype de Jong,
Rupperink 1,
7491 GP Delden
074 – 376 6366
Penningm.: Gerard Smit,
De Goorn 17,
7491 HB Delden
074 – 376 6124
Leden:
Janny Brandenbarg - Gerdy Freriksen - ds. Dick Juijn – Stefan Kamping –
Anneke Kuperus - Jacques Troch

“Wat zoekt de Pelgrim”
Innerlijke beleving van Pelgrimage

In de afgelopen weken viel mij de uitdrukking ‘op reis gaan in jezelf’ op.
Ga eens in de stilte van jezelf op zoek naar wat er allemaal in je leeft. Grote mystieke denkers deden
dat graag. Teresia van Avila sprak over de ziel als een huis met allemaal kamers. Johannes van het
Kruis wordt wel de dichter van het verlangen genoemd omdat hij graag één wil zijn met God, zonder
God te willen claimen. Maar hij gaat ook op zoek naar zijn eigen binnenste en onderzoekt zijn
motieven en drijfveren. Waar laat ik mij door leiden? Waardoor word ik bewogen? Ben ik op de
vlucht voor mezelf of voor mijn angsten? Durf ik de liefde in mezelf haar gang te laten gaan?
Op pelgrimage gaan in jezelf en leren
ontdekken wat er in jou voor rijkdommen
liggen. Wat daar verborgen ligt en wat er
aan schatten naar boven gebracht kan
worden. Wat ligt er aan schaduw, aan pijn?
Waar liggen mogelijkheden die nog
ontwikkeld kunnen worden? Waarin kan en
wil ik nog graag groeien?
Op pelgrimage gaan is ontdekken wat jou rijk maakt. Vanzelfsprekend noemen we gezondheid een
groots en rijk bezit. Maar het zou weleens kunnen dat mensen die ziek zijn of leven met een
handicap, ons heel andere dingen kunnen noemen, die hen rijk maken. Want wat we vaak onder
rijkdom verstaan (financiën, bezit, luxe) is maar heel betrekkelijk als het gaat om geluk. Het zijn toch
meer de menselijke dingen die ons rijk maken. In onszelf valt nog heel veel te ontdekken. Veel
mensen hebben heel wat van de wereld gezien, maar binnen in hun eigen wereld hebben ze nog maar
weinig ontdekt. Laten we dus komend seizoen, middels vele activiteiten, met elkaar op pelgrimage
gaan.
Samen met de Raad van Kerken vertrouwen we op een inspirerend seizoen.
Ds. Dick Juijn

Rek.nr. NL10 RABO 03 1335 0809 t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden.
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Ruim 50 jaar Oecumene

7.

Lezing: dhr. Lenze Vondeling uit Borne di. 28 jan. om 19.30 u. in de Oude Blasius
De lezing heeft als titel: “Bijzondere Camino“. Hij schrijft ons:
“Verslag van mijn voettocht als burgemeester, als dokter en als priester, maar
bovenal als Pelgrim, van Borne naar Santiago de Compostella. “
Het verhaal ondersteund met enkele beelden en voorwerpen, probeert hij zo te
vertellen alsof de toehoorder zelf meeloopt.

8.

Wereldgebedsdag: zo. 1 maart om 10.00 uur in de Oude Blasius.
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 vanuit Zimbabwe. In deze week zullen mensen met elkaar bidden
en zich met elkaar verbonden voelen. Als Raad van Kerken verzorgen en gedenken we deze
viering met woord en beeld op zondag 1 maart.

9.

Lezing: Prof. Frits de Lange: di. 17 maart om 19.30 uur in de Oude Blasius.
Prof. Frits de Lange is hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische
Universiteit, vestiging Groningen en auteur van het boek: “Heilige Onrust. Een
pelgrimage op weg naar het hart van religie.”
De pelgrim als paradigma. De Wereldraad van Kerken zet de komende jaren het
thema van een ‘Pelgrimage van gerechtigheid en vrede’ centraal. Met de inzet
bij de pelgrim vinden kerken aansluiting bij de religieuze geschiedenis van de
mensheid, maar ook bij het hedendaagse levensgevoel. In deze lezing doordenkt
Frits de Lange de consequenties van de pelgrimsmetafoor. Wat betekent het om
onszelf als pelgrim te verstaan?

10.

Dodenherdenking: 4 mei om 18.45 uur in de Oude Blasius.
Voorafgaand aan de dodenherdenking is er een bijeenkomst in de Oude Blasius met muziek en
gedichten. Daarna is de kranslegging bij het monument aan het Ressingplein. Aansluitend start
hier om 19.30 uur de Stille Tocht richting openbare begraafplaats aan de Langestraat.

11.

Pinkstermaandag: 1 juni 10.00 uur Oecum. viering in de tuin van de Oude Blasius.
Als het weer het toelaat is deze oecumenische dienst in de tuin van de
Oude Blasius. Bij slecht weer wordt de dienst in de kerk gehouden. Een
feestelijke dienst, waarin de mogelijkheid aanwezig is, dat ouders hun kind
kunnen laten dopen. Voorgangers in deze dienst zijn een dominee en een
pastor. De collecte is voor het werk van de P.D.K.

12.

Oecumenisch avondgebed: elke donderdagavond 19.00 tot 19.30 uur.
Afwisselend in de Oude- of Nieuwe Blasius. Een half uurtje samen stil staan bij de wens dat
ieder mens in vrede zou mogen leven, door te bidden, te zingen en in stil gebed samen te zijn
onder begeleiding van een pastor, dominee of vrijwilliger.

Raad van Kerken Delden
Oikoumene
1.

Vredeszondag: 22 september om 10.00 uur in de Nieuwe Blasius.
Thema: “Vrede verbindt over grenzen”.
De oecumenische viering, die wordt voorgegaan door pastor Hélène van den Bemt en
ds. Ary Braakman uit Diepenheim, wordt ondersteund door het koor Cantu o.l.v.
Marjolein Vos. Mee te vieren en te beluisteren via de computer.

2.

Maandagmiddag 30 september rond 15.30 uur: Plaatsen Stolpersteine.
De zeventien Stolpersteine zullen worden neergelegd in de Marktstraat, Kipwegje,
Langestraat (3x) en in de Zuidwal. Op de plaatsen waar joodse mensen zijn
weggevoerd in de oorlog en niet zijn teruggekeerd. De stenen worden gelegd door
de heer Gunther Demnig uit Berlijn. Een gedenkwaardige ceremonie zal hieraan
vooraf gaan in de Oude Blasius aan het Kerkplein 3 in Delden. Alle huidige
bewoners van de huizen, waar deze joodse mensen hebben gewoond en waar
de Stolpersteine worden gelegd, hebben inmiddels hun instemming betuigd.

3.

4.

5.

6.

Lezing: Journalist dhr. Stijn Fens op di. 5 nov. 19.30 uur in de Oude Blasius
Vaticaankenner en Trouw-redacteur Stijn Fens kwam op zijn twaalfde voor het eerst
in Rome. Hij was meteen verkocht. Sindsdien pelgrimeert hij negen à tien keer per
jaar naar de Eeuwige Stad. Dan is hij even zoals hij het zelf noemt 'tijdelijk balling'.
Opgenomen in iets groters, maar nooit helemaal thuis. Maar altijd weer naar die stad
toe getrokken worden, maar ook altijd weer terug naar het vaderland. Afstand nemen
om verlangen te kweken.
Filmavond: “The Way” op di. 26 nov. om 19.30 uur.
Deze film van Emilio Estevez , die gaat over de Camino naar Santiago, ging in 2010 in
première op het internationale filmfestival in Toronto. We zijn allen uitgenodigd deze film in
het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Emmastraat 9 te Delden te bekijken.
Oecumenische kerstsamenzang: zo. 22 dec. om 19.30 uur in de Oude Blasius.
Het is een goede traditie aan het worden om ons voor te bereiden op het feest van de geboorte
van onze Heer met samenzang en muziek. In deze kerstsamenzang zal het orkest “Amicitia”
ons begeleiden in de zang. De collecte is bestemd voor het werk van de Raad van Kerken.
Dienst van de Eenheid: zo. 19 jan. 2020 om 10.00 uur in de Nieuwe Blasius.
Oecumenische viering met als thema: “Buitengewoon”.
Al jaren bidden Christenen over de hele wereld in de maand januari in oecumenische
vieringen en gebedsdiensten voor de eenheid. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2020
plaats van 19 tot en met 26 januari. Deze dienst is voorbereid door de kerken in
Malta. Paulus en zijn reisgenoten lijden schipbreuk op het eiland Malta (Hand. 28).
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De vieringen zijn via sites van beide kerken te beluisteren en de lezingen allen via de site van de
Oude Blasius:
Nieuwe Blasius: www.heiligegeestparochie.nl en Oude Blasius: www.blasiusdelden.nl
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