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51e jaargang nr. 9 zaterdag 9 november 2019
 Langestraat Delden

Op maandag 30 september zijn in 
totaal 17 Stolpersteine geplaatst in 

Delden. Een struikelsteen met de 
naam van iemand die in de Tweede 

Wereldoorlog is weggevoerd uit 
Delden en nimmer is teruggekeerd. 

Dit hele gebeuren heeft op veel men-
sen een diepe indruk achtergelaten, 

getuige ook een anoniem gedicht op 
You Tube:

Langestraat Delden
ik ben er al vele keren langs gelopen
fluitend lachend zingend of pratend

maar vanmiddag stond ik er even stil
stil bij deze vier plaatjes tussen de 

stenen
ik las en hoewel de zon ze verlichtte

werd het killer
een klein stukje zwarte geschiedenis

opdat wij niet vergeten...

Deze Stolpersteine mogen een troost 
zijn, al zei iemand me op deze dag 

ook dat de rouw om wat is gebeurd 
nog steeds scherp en onverdraag-

baar is. In de Talmoed staat het 
volgende verhaal: ‘Een jongeman 

komt na de voorgeschreven rouw-
periode van een week bij de rabbi. 

Zijn gewaad is gescheurd. Hij vraagt 
aan hem: ‘Kan ik dit gewaad – ik heb 

geen ander – weer dicht naaien en 
opnieuw gebruiken?’ De rabbi zegt: 

‘Ja, dat mag je, maar bedenk wel, als 
je het kleed repareert en probeert 

te herstellen, dat dan de scheuren 
en de rafels niet onzichtbaar mag 

maken, want het zou lijken alsof het 
nooit gebeurd was.’ Na een week 
komt de jongeman terug, met zijn 

kleed gerepareerd. Hij vraagt aan de 
rabbi: ‘Kan ik dit kleed aan iemand 
overdoen, ruilen of verkopen?’ De 

rabbi antwoordt hem: ‘Nee, dat kan 
niet. Het scheuren en repareren van 
ons leven is aan ons en van ons en 

anderen kunnen het niet dragen.’

Ds. Dick Juijn

KERKENNIEUWSDELDEN
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 ZONDAG 17 NOVEMBER 
33e ZONDAG DOOR HET JAAR
9.00 uur Kleuterkerk
9.30 uur Eucharistieviering
Toediening H. Vormsel  H. Geest 
parochie
m.m.v. Cantu
Mgr. H.  Woorts/Pastor M. v.d. Bemt

ZATERDAG 23 NOVEMBER 
CHRISTUS KONING
Caeciliafeest
19.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

ZONDAG 1 DECEMBER 
1e ZONDAG VAN DE ADVENT
Start jaar van de Eucharistie

9.30 uur Eucharistieviering met Kin-
derwoord dienst
m.m.v. het herenkoor
Pastoor M. Oortman

ZATERDAG 7 DECEMBER 
2e ZONDAG VAN DE ADVENT
19.00 uur Gezinsviering
m.m.v. het kinderkoor
Pastoor M. Oortman

LECTOREN en LECTRICES
23 nov. 19.00 uur        E. Cornel
  1 dec.   9.30 uur       W. Velthuis

VIERINGEN DOOR DE WEEK
Donderdagavond om 19.00 uur Oecu-
menisch Avondgebed.
Vanaf 14 november tot en met maart 

Zondag 17 november
10.00 uur: ds  G.J. Lambers Heerspink
Oppas: Judith van der Meer
nevendienst: Mariska van der Sluijs
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

Zondag 24 november
10.00 uur: ds P. ten Kleij
Oppas: Jantine Nijhof
Nevendienst: Ada Bruijnes
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: pastoraat

Zondag 1 december
10.00 uur: pastor C. Verrips
Oppas: Charlotte Oude Luttighuis
Nevendienst: Han Sligt
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk

Zondag 8 december
10.00 uur: ds D. Juijn
avondmaal
Oppas: Johanne Stronks
Nevendienst: Rinske Gerritsjans
Collectes
In de dienst: diaconie
Uitgang: kerk
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Zondagmorgen open viering in de  
Oecumenische kapel 10.15 uur
Vrijdagmiddag Protestantse  dienst 
15.00 uur in de  Oecumenische Kapel.

Zondag 17 november
Woord- en Gebed 10.15 uur
Mw. M. Mulder

Vrijdag 22 november
Viering 15.00 uur
Mw. A. v.d. Haar

Zondag 24 november
Eucharistieviering 10.15 uur
Pastor Th. Escher

Vrijdag 29 november
Viering 15.00 uur
Ds. D. Juijn met zangkoor fam. Boer

Zondag 1 december 
Woord- Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 6 december
Viering 15.00 uur
Mw. R. Mudde

Zondag  8 december
Woord- en Gebed 10.15 uur
Mw. A. v.d. Haar

Vrijdag 13 december
Viering 15.00 uur
Mw. M. Mulder

Afscheid pastor Ine Wilbers 
Zondag 13 oktober nam Pastor Ine 
Wilbers tijdens de Mariaviering in de 
Driekoningenkapel afscheid van de 
bewoners,van de Wieken en Elisa-
beth. Vele keren kwam ze zondags 
van Oldenzaal naar Delden. Ine 
bedankt voor 11 mooie jaren.

Afscheid pastor 
Marjolijn Rikmenspoel 
Marjolein Rikmenspoel is per 1 
september jongstleden als geestelijk 
verzorger niet meer werkzaam op St. 
Elisabeth.
Zij heeft de samenwerking met de 
kerken en kerkelijk vrijwilligers als 
zeer plezierig ervaren en wil via deze 
weg al degenen met wie zij
te maken heeft gehad van harte groe-
ten, vrede wensen en alle goeds.

Met vriendelijke groet, 
Marjolein Rikmenspoel

APOSTOLISCH GENOOTSCHAP    
Eredienst: Elke zondag 09.30 uur
Adres: Emmastraat 9 7491 EH Del-
den 
Email: delden@apgen.nl
1 december is er eredienst in Hen-
gelo, Dennenbosweg 94.

Filmavond 
Op dinsdagavond 26 november om 
19.30 uur draaien wij de film The Way 
van Emilio Estevez uit 2010. Een 
wandelaar legt de pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostella af.
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‘t Is wat ‘t is ..?’ 

Onlangs kwam 
ik meneer Ger-
ritsen tegen in 
de gang van ons 
verzorgingshuis in 
Hengelo. Na wat 
keuvelen vroeg ik 
hem ‘Hoe is het 
met uw vrouw ?’  
Hij vertelde me 
dat haar situatie 
in de PG-afdeling 
niet vooruitging 
maar enigszins 

stabiel bleef.  Hij zuchtte .. ‘t Is wat ‘t is.’
Dat klinkt naar berusting, naar status quo, naar ...zo is het 
nu eenmaal en ik moet me ermee verzoenen. Ik kon dat 
beamen want er zijn situaties die je niet kunt veranderen.

Wat later, toen ik alleen liep dacht ik: is het verhaal in de 
bijbel ook een status quo, ‘t is wat ‘t is ?
Soms, even. In deze tijd van het jaar is er liturgisch gezien 
ruim aandacht voor bezinnen,  voor terugkijken, denk maar 
aan Allerheiligen, Allerzielen. 
Misschien moest u dit jaar afscheid nemen van een dier-
bare, een gezinslid, vriend of vriendin. Momenten voor 
stilte ...
Maar toch, het bijbelse verhaal zet ons óók volop in 
beweging ! Géén status quo.  Elke zondag hoor je  in de 
prachtige, oude verhalen hoe je een stapje kunt zetten. In 
de adventstijd b.v. bezinnen we ons stapsgewijs op het ko-
mende feest van Kerstmis: Zijn komst  hier in ons midden. 
Misschien, dacht ik, kun je het bezinnen zien als een voor-
bereiding om stapjes te zetten, in beweging te komen, in 
beweging naar elkaar toe. 
Het lijkt me dat de adventstijd ons hiervoor uitnodigt.

Marianne van der Linde
Geestelijk Verzorger

SPELREGELS

VAN DE LOCATERAAD/PASTORAATGROEP 
Ontmoetingsdag 29-10-2019 

De ontmoetingsdag voor ouderen uit de H. Geest parochie 
vond plaats in zalencentrum ‘de Bebsel’ in Goor. Zo’n 130 
ouderen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging.
De eucharistie werd gevierd. Mensen die dat hadden ge-
vraagd ontvingen het H. Sacrament van de Zieken. Na deze 
bijzondere en  sfeervolle viering was er tijd voor ontmoeting 
en gezelligheid. Een hapje en een drankje ontbrak niet. De 
middag werd afgesloten met soep en broodjes.
Het was een hartverwarmende middag. Hieronder enkele 
impressies.
Slotgedachte bij de ontmoetingsdag voor ouderen
 
Een vonk zijn we maar;
een vonk toch van het 
Licht dat niet dooft
 
Een zuchtje zijn we slechts;
een zucht toch van de 
Adem die niet stokt.
 
Een moment zijn we enkel;
een moment toch van de
Eeuwige die Gij zijt.
 
We breken het brood
en delen het leven gegeven
Zo kwetsbaar als het is.
 
We drinken de beker,
delen alle geluk dat ons toevalt
alle leed dat ons overkomt
tot alles zal zijn voltooid.
 
Auteur onbekend

Allerzielen   
Op 2 november is in onze geloofsgemeenschap Allerzielen 
op indrukwekkende wijze gevierd.
Het was zinvol. Het was goed. Zowel de viering in de kerk 
als de herdenking op het kerkhof waren  keurig verzorgd. 
Het kerkhof zag er weer goed onderhouden uit.
Complimenten voor eenieder die heeft meegeholpen. Har-
telijk bedankt.
Hieronder enkele impressies van de herdenking op het kerk-
hof.

Jouw herinnering, 
 Als ik huil,
Kun je me dan horen
Een vraag die ik in gedachten stel
Ik voel me vaak zo verloren
Ik was nog lang niet toe aan vaarwel.
Als ik huil,
Kun je me dan zien
Ik hoop dat het zo is
Vanaf een hoge wolk misschien
 
Dan kun je zien dat ik je mis
Te lang geleden alweer
Ze zeggen dat de pijn wel slijt
Maar ik mis je elke dag een beetje meer
Want ik ben je echt
Voor altijd kwijt
 
Jou herinnering zal ik nooit vergeten
En die leegte is mijn pijn
Omdat ik nooit zal weten
Hoe het ooit had kunnen zijn.
IK MIS JE ZO
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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
  
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
  
Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker
06 – 21483512 Profiel Catechese
hogink@heiligegeestparochie.nl

Mw. R. Doornbusch Pastoraal werker
06 14406955 
pastordoorbusch@gmail.com
  
drs.  A. Zoet Pastoraal werker
06 – 27124695
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 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 H.BLASIUS
IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN
Marietje Keizer-3 okt.-85 jaar-Torendijk 6- w.v. H. Bomers
Truus Rotink-20 okt.-85 jaar-Zuiderhagen 2-w.v. B. Willemsen
Cily Mulder-25 okt.-77 jaar-Willem Alexanderweg 21-e.v. F. Exterkate
Bennie van Dam-27 okt.-84 jaar-Stadshagen 332- e.v. I. Reuvers

KIND LATEN DOPEN?
Doopzondag 15 december 2019 
Voorbereidingsavonden:
Donderdag 14 november 2019 in de Stefanshof  Grotestraat 207 in Borne.
Donderdag 21 november 2019 in het parochieel centrum Hengevelderstraat 24 
in Goor.
Tijdstip 20.00 uur.
Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in Delden.

VIERINGEN DOOR DE WEEK
Vanaf 14 november tot maart 2020 zullen de Oecumenische vieringen plaats 
vinden in de 3 Koningenkapel.

 
Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit door-
geven 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.

Lichtjes op het kerkhof 
Hopelijk hebt U de viering van Allerzielen, op zaterdag 2 november ervaren, als 
een steun vanuit de gemeenschap. Dat wil ook de werkgroep verliezen verwer-
ken betekenen namelijk het bieden van steun aan hen die rouwen, verdriet heb-
ben door een verlies, zich alleen voelen.
Ook het kruisje wat tijdens de viering mee genomen kan worden(of bij U thuis 
bezorgd zal worden) kan een teken van herinnering zijn. Er wordt zo gauw 
vergeten; men vindt zo gauw  dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met 
het verdriet en dat wij moeten overgaan tot de orde van de dag. “Het leven gaat 
verder “ is dan de slogan. Dat is misschien ook wel zo, maar hoe gaat het leven 
verder? Familie, buren, vrienden, kennissen kunnen zoveel bijdragen aan dat 
verder leven van een rouwende, een verdrietig mens.
Streep de overledene niet weg uit Uw geheugen, ook niet uit Uw gesprekken en 
streep de naam niet door op Uw verjaardagskalender. Zet achter de naam een 
kruisje, een kruisje ter herinnering en waaruit blijkt dat zij of hij er nog steeds bij 
hoort.
Na de viering wordt  op het kerkhof een brandende kaars aangeboden, die op 
het graf van een dierbare kan worden gezet of voor het grote kruis aan het einde 
van het kerkhof indien de overledene is gecremeerd.
In verband met de noodzakelijke vervanging van de huidige lichtjes vragen wij U 
om een extra gift.
Als u hiervoor wilt bijdragen, kunt u gebruik maken van het bankrekeningnummer 
NL24 RABO 0313 3020 57 ten name van de geloofsgemeenschap H. Blasius 
Delden.

Hiervoor onze oprechte dank.
Vriendelijke groet.

De Werkgroep “Verliezen Verwerken “.
Yns Vreeling

Kerkbalans 2019

Wij willen iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans 2019 hiervoor 
hartelijk danken. De meesten hebben de door hen toegezegde bijdragen overge-
maakt (toezegging middels het inschrijfformulier of door periodieke overboekin-
gen).Hierdoor hebt u blijk gegeven van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
onze geloofsgemeenschap.

Wij willen diegenen die tot nu toe vergeten zijn dat te doen of er niet toe in de ge-
legenheid waren vragen alsnog hun bijdrage over te maken. U kunt uw bijdrage 
overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0313 3074 31 
t.n.v. de Geloofsgemeenschap H. Blasius Delden. 
Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.
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Tussen Licht en donker
Leve de zon
De zon komt elke dag op in het oosten. De eerste stralen 
priemen dan door de ochtendschemering en verlichten onze 
planeet. Het leven ontwaakt. De dag gaat in en neemt zijn 
tijd, tot de zon weer ondergaat in het westen. De duisternis 
treedt langzaam in. Het wordt avond en nacht. Misschien 
krijgen we nog wat maneschijn? Tot het helemaal donkert. 
Tijd om slapen te gaan.
Het samenspel tussen zon, aarde en maan zorgt voor jaar-
getijden. Een deel van het jaar nemen licht en warmte toe, 
daarna nemen ze weer af. Elk seizoen heeft in dit proces 
zijn eigenheid en kleur. Die cyclus behoort tot onze biotoop. 
Ons leven lang. Uit licht en warmte putten we onze kracht 
en energie. Als de zon het laat afweten, moeten we ons 
behelpen met vuur of lampen.
Hand in hand
Licht en donker hebben elkaar nodig. Er was geen licht, als 
het duister niet bestond. Bij gratie van de duisternis is er dus 
‘licht’. En vice versa.
 Een emotionele reflex
Laat uw fantasie de vrije loop. Wat betekent donker voor u? 
En licht?
Donker wordt vaak geassocieerd met onveiligheid, met 
duistere praktijken, met angst en wanhoop, met schaduw 
en pijn. Licht daarentegen roept vertrouwen op, hoop en 
veiligheid. Al kan sterk licht ook verblinden. Te veel donker 
drukt terneer, deprimeert. Donker is evenwel ook geborgen-
heid. Je vertrouwt je toe aan de nacht die rust en verkwik-
king moet bieden. 
Het leven is licht en donker, vreugde en pijn. En in elk van 
ons zitten niet alleen kanten waarop we trots zijn, maar ook 
schaduwzijden die we niet zo graag zien.
‘De nacht loopt ten einde…’
Rond 1 november doen duisternis en koude resoluut hun 
intrede. De winter wint veld. De natuur brokkelt uiterlijk af. 
Het drijft de mensen ‘binnenwaarts’, op zoek naar gezellig-
heid en warmte. 
Geruisloos zet die evolutie zich door in december. Korte 
schemerdagen zoeken nu hun weg tussen licht en donker. 
Vele mensen vertrekken voor dageraad naar hun werk en 
komen pas als het donker is terug thuis. De astronomische 
winter begint rond 21 december. Dan beleven we de kortste 
dag en de langste nacht. De zon die sinds midzomer begon 
te dalen, zakt dan tot aan haar diepste punt aan de hori-
zon. Loodrecht staat ze nu enkele dagen op de Steenboks-
keerkring om dan opnieuw te klimmen. Elk jaar is dit een 
keerpunt: de dagen gaan opnieuw lengen, het licht overwint 
uiteindelijk de duisternis. De oogst is binnen, de aarde ligt 
er stil en verlaten bij, maar ‘onderhuids’ is nieuw leven werk-
zaam, zoals een kind al leeft in de moederschoot. De aarde 
zàl tot een nieuwe vruchtbaarheid komen. De transformatie 
komt, als je geduld hebt en wacht. Een reden tot vreugde!
In deze periode kijken mensen uit naar het licht. Zeker zij 
die in de put zitten of verdriet te verwerken hebben. Of die in 
kou, honger of oorlogsgeweld deze donkere weken moeten 
zien door te komen. Geen wonder dus dat er op dit keer-
punt uitbundig gefeest wordt ter ere van het verwachte licht. 
Onze Romeinse voorouders vierden hun zonnegod, de Sol 
Invictus. De Germanen hielden hun “joelfeest” waarbij een 
brandend rad over de akkers werd gerold, symbool voor de 
zon. De joden vieren Chanoeka. Christenen vieren in deze 
periode Kerstmis, het geboortefeest van Jezus, “het licht 
van de wereld” zoals de evangelies hem graag noemen.
Het christelijke kerstfeest en de voorchristelijke midwinter-
feesten leven van dezelfde symbolen: licht en de groen-
blijvende levensboom. Voor christenen zijn ze bovendien 
bijbels verankerd: duisternis staat er voor haat, ongerech-
tigheid, onderdrukking, armoede, honger, oorlog en dood. 
Licht heeft er alles te maken met leven, liefde, gerechtig-
heid, bevrijding en vrede. 
Christenen vieren dit nieuwe begin als een relationeel ge-
beuren tussen God en mens: het gaat om de geboorte van 
een kind dat uitgegroeid is tot een bijzonder mens. Een 
mens waarin God ‘op-licht’.
Een ster in de duisternis
Aan een groot feest gaat een tijd van voorbereiding vooraf. 
Advent is uitzien naar Jezus ‘die komen gaat’. Een tijd om 

het stil te maken en zich open te stellen voor een ‘andere di-
mensie’. Daarom worden nu in de liturgie visionaire teksten 
gelezen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Ze spreken 
van verwachting, waakzaamheid, inkeer, verdieping, van 
hoop en ontvankelijkheid… Je hoort Jesaja en Johannes de 
Doper aan het woord.
Dit visioen wordt in de kerstnacht even werkelijkheid als de 
geboorte van Jezus, de Christus, gevierd wordt. Geen his-
torische verhalen lees je bij Mattheüs en Lucas, maar een 
opstapje naar het vervolg van hun evangelies: het kind dat 
hier ter wereld komt, draagt al alle kenmerken in zich van de 
uitzonderlijke mens die hij worden zal. Jezus is een mens 
naar het hart van God, een nieuwe Mozes, een bevrijder 
die aan de kant staat van armen en vernederden… Dit is de 
mens waar men al lang naar uitkeek.
Als je deze periode bewust doormaakt, kom je er ‘anders’ 
uit. Je hebt je denken en voelen, je doen en laten herijkt. 
Bezinning en inzet roepen elkaar op. In deze tijd vraagt een 
organisatie als de  adventsactie dan ook onze steun.
De symbolen en rituelen uit deze advents- en kersttijd zijn al 
genoemd: ze hebben te maken met licht en eeuwig groen. 
Je treft ze ‘puur’ aan en ook gecommercialiseerd. De ad-
ventskrans is een klein wiel van eeuwig groen met daarop 
vier kaarsen, voor elke zondag één. Ook de groenblijvende 
en verlichte kerstboom is beeld van hoop en verwachting 
temidden van al wat vergaat. De ster is een verwijzing naar 
het licht van de komende Messias.

Jan Horck
(met dank aan  ‘Leeftocht’)

KERSTVIERING OUDEREN 2019
De geloofsgemeenschap van 
de H. Blasius te Delden nodigt 
alle parochianen van 75 jaar en 
ouder én de leden van de KBO-
Delden uit, voor de Kerstviering 
op

woensdag 18 december 
2019 om 14.00 uur in de 

H.Blasiuskerk

met medewerking van het da-
mes- en herenkoor. In deze Kerstviering zullen de traditio-
nele kerstliederen niet ontbreken. Daarna is er, tot ± 16.30 
uur, een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje 
koffie mét….. en een drankje in de “Driekoningenkapel” in 
het verzorgingshuis De Wieken.

Indien u op 18 december aanwezig wilt zijn, dan kunt u dit 
doorgeven via de mail: jblchorck@hotmail.com of telefo-
nisch 074-3763949.
Of de onderstaande antwoordstrook invullen en deze inle-
veren bij het secretariaat aan de Langestraat (het strookje 
in de brievenbus doen)
Opgave s.v.p. voor 15 december a.s.!
Maar u bent altijd van harte welkom, ook al hebt u zich om 
de een of andere reden niet opgegeven!

Met vriendelijke groet,
namens locatieraad/pastoraatsgroep van de H.Blasius,
J. Horck, voorzitter

(Er blijven weleens jassen hangen òf er wordt per ongeluk 
de verkeerde jas gepakt.  Het is handig wanneer u een 
briefje met naam en adres in uw jaszak doet)

Naam:

Adres:

O     Kom(t)en met …………. persoon/personen 
 naar de viering  
O Kom(t)en ná de viering in de “Driekoningenkapel”.
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Predikant:
 ds. Dick Juijn
 Kerkplein 1
 Tel.: 3491498
 06-15883126
 Email: 
                  dickjuijn@planet.nl
 
Koster: Mevr. G. Tuitert-Burggraaff
 Kerkplein 2
 7491 BM  Delden
 Tel.: 3767077 13.00 uur tot
 17.00 uur (vrijdag alleen in
 noodgeval)
 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 
Leeuwerikstraat 10, tel 06-57010304
Email: scribaPGDelden@gmail.com
Bankrelaties:
Diaconie NL08RABO0313306613
College van kerkrentmeesters:   
     NL96RABO0313377391
Stichting Vrienden van 
De Oude Kerk: 
     NL18RABO0313322147
Vrijwillige bijdrage:
     NL89INGB0000901488

Beluisteren kerkdiensten via internet:
www.kerkdienstgemist.nl
Overijssel, Delden

Ook te beluisteren:
Kerkdiensten van afgelopen maanden
Begrafenisdiensten. Als u geen inter-
net heeft en ook niet krijgt kunt u een\
kerkradio aanvragen bij:
Derk Rouwhorst, tel. 074-3763600

WEBSITE
www.blasiusdelden.nl

Protestantse Gemeente

Beschadigd geloof
In de dienst op 20 oktober viel de term ‘beschadigd geloof’. Uit de reacties die 
ik erna kreeg, bleken velen zich daarin te herkennen. De term komt van Elie 
Wiesel. Deze Joodse schrijver heeft in Auschwitz gezeten en de kampervaringen 
hebben diepe sporen in zijn denken en geloven nagelaten. Hij karakteriseert 
zijn geloof als ‘beschadigd geloof.’ Hij bedoelt er mee dat zo’n geloof kritisch is 
geworden voor al te makkelijk spreken over God. Beschadigd geloof heeft er 
oog voor gekregen dat er aan God een onbegrijpelijke kant zit. Maar geloof kan 
door de beschadigingen ook puurder, meer volwassen worden. Zulk geloof laat 
zich vergelijken met een jonge berg waarop eerst nog veel aarde ligt met bo-
men en planten. Door de jaren wordt dit alles door water en wind weggespoeld 
en weggeblazen. Wat overblijft is de harde, naakte rots. Iets dergelijks gebeurt 
met het geloof in het weer en de wind van het leven. Er slijten vele lagen af: te 
goedkope antwoorden, te naïeve gedachten, betweterigheid. Wat overblijft - als 
je het geloof niet verliest - is een ruwe, beschadigde kern, maar wel doorleefd en 
echt. Vandaar dat Wiesel verwees naar de chassidische uitspraak: “Geen hart is 
zo heel als een gebroken hart” en eraan toevoegen: ‘Geen geloof is zo solide als 
een beschadigd geloof.’ Niet dat met dit inzicht van Wiesel alles gezegd is over 
de beschadigingen die ons geloof kan oplopen. Maar het onthult voor mij een 
belangrijke kant ervan die ons kan helpen op onze geestelijke weg.

Bij de diensten
Op de zondag 17 november staat Lucas 20, 27-38 op het leesrooster, en op vol-
eindingszondag, 24 november, Lucas 21, 5-19. Dan begint de Advent op zondag 
1 december, waarbij de keuze kan vallen op Micha 2 en Mattheus 24, 32-44. De 
keuze van lezingen is alle zondagen afhankelijk van de gastpredikant. In de ove-
rige diensten in de Adventsperiode wil ik enkele gedeeltes lezen uit het boek van 
de profeet Micha. Micha is geen aardige profeet, tenminste als je zijn boek leest. 
Hij is heel moralistisch en kritisch, maar soms komen er woorden die door die kri-
tiek heen breken, en daar lezen we 8 december een gedeelte uit: een droom van 
vrede tussen de volkeren. Micha 4, 1-8.

Voorganger 1 december
De gastpredikanten op 17 en 24 november zijn ‘oude getrouwen’. Maar de dienst 
van 1 december is van mij overgenomen door mw. Carmianne  Verrips- van Ges-
sel. Zij is geestelijk verzorger in het MST  Enschede en was jarenlang r.k. pastor 
in Zevenaar en Didam. In 2018 is zij met haar man in Bentelo komen wonen, lid 
geworden van onze gemeente en bezoekt regelmatig de Oude Blasius. Binnen-
kort zal zij predikant zijn en is met haar jarenlange preekervaring bevoegd om 
ons voor te gaan. Omdat ook mijn verleden in de R.K. Kerk ligt hebben we nogal 
wat raakvlakken en gesprekken hierover.

Levende Adventskalender
Elke dag van 10-12 uur een open huis met koffie. Zonder agenda, puur voor 
ontmoeting en gesprek. Voor de periode die deze uitgave van Kerkennieuws 
bestrijkt, bent u welkom: maandag 1 december: nog niet bekend; dinsdag 2 
december: in de Voorhof; woensdag 3 december: nog niet bekend; donderdag 5 
december bij Henk en Jannie Hardeman, Bereklauw 5 Delden; vrijdag 6 decem-
ber bij Frits en Mirjam, Sanderij 10 Delden; maandag 9 december bij Cordula 
en Dick, Kerkplein 1 Delden; dinsdag 10 december in de Voorhof; woensdag 11 
december nog niet bekend; donderdag 12 december Cees en Ploon Claassen, 
Oude Benteloseweg 28; op vrijdag 13 december bij familie Boer, Langestraat 51a 
Delden. Voor de week vanaf 16 december zijn alle data ingevuld, voor 1, 3 en 11 
december wordt nog een gastadres gezocht. In de orde van dienst op de zondag 
voorafgaande aan de bewuste week worden de adressen nogmaals gemeld.

Blasiusbios
Op donderdagmiddag 14 november de 7de film in de reeks van de Tien Gebo-
den, volgens filmmaker Kieslovski: Gij zult niet stelen! Een vrouw ontvoert wie 
haar jongere zusje lijkt te zijn. Maar algauw blijken de relaties niet zo simpel. 
Stukje bij beetje vallen de puzzelstukjes van een complexe familiegeschiedenis 
in elkaar. Hoe duidelijker het plaatje, hoe meer ethische dilemma’s er ontstaan. 
Het verhaal van Ewa, Ania en Majka is een zoektocht naar wat het betekent om 
ergens thuis te horen.
Op donderdagmiddag 5 december: Gij zult geen valse getuigenis afleggen tegen 
uw naaste. Een wereldberoemde 65-jarige vrouwelijke professor wordt gecon-
fronteerd met haar belastende verleden. Tijdens WO II weigerde zij op grond van 
het achtste gebod een ouderloos meisje, bij zich te laten onderduiken, hoewel 
het kind speciaal gedoopt was. Vanaf dat moment heeft zij onder haar botte 
besluit geleden. Zij wordt tijdens het college geconfronteerd met het slachtoffer, 
die haar de geschiedenis als ethisch vraagstuk voorlegt. De aanvangstijd is om 
14.30 uur in de Voorhof.

Oecumenisch Avondgebed
Sinds 1991 is er iedere donderdagavond een oecumenisch avondgebed. De ene 
week in de Oude Blasius, de andere week in de Nieuwe Blasius. Deze dien-
sten worden door een kleine maar hechte groep mensen bezocht. Voorgangers 
komen uit beide kerken en Herman Rupert zorgt voor de muzikale begeleiding. 
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Het vergt veel om voor een kleine iedere week een groot 
kerkgebouw te verwarmen, maar er is een oplossing 
gevonden, en wel met grote steun van Carint-Reggeland. 
Vanaf donderdagavond 14 november 2019 tot 1 april 2020 
zal het avondgebed plaatsvinden in de Driekoningenka-
pel. Gewoon om 19.00 uur. Deze ruimte is standaard al 
verwarmd en een zeer geschikte ruimte voor deze dien-
sten. Vanaf april verhuizen de diensten weer naar de beide 
kerken.

Koor in de Driekoningenkapel
Iedere vrijdagmiddag om 15.00 uur verzorgt onze gemeen-
te een weeksluiting voor de bewoners van De Wieken en 
Sint Elisabeth. Dankzij een grote groep vrijwilligers, die 
o.a. zorg dragen voor het begeleiden van bewoners naar 
de kapel, is dit iedere week mogelijk. In de regel wordt de 
liturgie gevierd van de zondag daaropvolgend, al is iedere 
voorganger vrij om het op zijn of haar manier in te vullen. 
Op vrijdag 27 november vieren we de Eerste Advent en 
dan zal een zangkoor, bestaande uit familieleden van onze 
ouderling Wim Boer, in deze dienst enkele gezangen ten 
gehore brengen. De stemmen zullen vast en zeker mooi 
klinken in deze intieme ruimte, en als u eens een weekslui-
ting mee wilt maken, weet u welkom.
Aantal orde van diensten
Wekelijks zorgen of Jan van der Vegt of Job Dekens of 
Han Sligt voor een goed verzorgde orde van dienst, die 
bij binnenkomst aan de kerkbezoekers worden uitgereikt. 
Daar gaan vaak meer uren in zitten dan gedacht en de 
heren zijn zeer punctueel. De laatste maanden is het 
steeds vaker voorgekomen dat er op zondagmorgen een 
tekort aan exemplaren was, waardoor er samen gekeken 
moest worden. Aan samen delen is, zeker in de kerk, niets 
verkeerd, maar het kost ook weinig moeite om het aantal 
op te hogen. De orde van dienst wordt wekelijks gedrukt 
door de koster van de Nieuwe Blasius, Karel Gerritsjans, 
en vervolgens worden alle nu 185 exemplaren door onze 
koster gevouwen. Ik meld dit ook om aan te geven hoeveel 
voorbereiding er in 1 enkele kerkdienst gaat zitten door 
zoveel mensen.
Time-out 
Sinds mijn aantreden op 1 juli 2018 heb ik welgeteld 1 
week vakantie opgenomen. Daar tussendoor wel genoeg 
vrije dagen, maar niettemin merk ik de behoefte om wat 
bij te tanken. Ook in het gesprek met de classispredikant 
kwam naar voren dat het wenselijk is de zinnen eens te 
verzetten. Vandaar dat ik tussen woensdag 13 novem-
ber en woensdag 4 december beperkt aanwezig ben, de 
geplande afspraken blijven staan, maar voor deze periode 
plan ik geen andere afspraken in, m.u.v. uitvaarten. 
Visitatie
Onze gemeente valt onder de classis Overijssel-Flevoland, 
met als classispredikant: ds. Klaas van der Kamp. Een 
classispredikant is een inspirator, en aanjager van het 
kerkelijke gesprek, die de gemeente bevraagt en toetst op 
de ‘inhoud en het hart van het kerk-zijn’. Daartoe brengt hij 
om de 4 jaar een bezoek aan alle gemeentes in de clas-
sis. Het bezoek aan onze gemeente heeft plaatsgevonden 
op maandag 14 oktober. Een gesprek met de predikant 
en een gesprek met de kerkenraad. In het gesprek met 
de predikant kwam naar voren: zijn welbevinden in de 
gemeente, scholingsplannen, en of hij evt. beschikbaar is 
voor een taak binnen de classis. In de kerkenraad kreeg 
iedereen de gelegenheid zijn/haar visie over onze ge-
meente te geven. In zijn verslag schreef ds. van der Kamp 
het volgende: ‘Mijn indruk is dat de protestantse gemeente 
Delden werkt met karakter en bezieling. Er is engagement, 
oog voor stijl en liturgie, betrokkenheid op elkaar, stad en 
streek. Foto’s op de website laten de betrokkenheid zien 
van kinderen bij de nevendienst. En toen ik arriveerde wa-
ren er mensen die stemoefeningen deden in de kerk. Het 
geheel gaf een levendige indruk. Mijn bede:
Dat we oefenende blijven leren, 
dat we gevend blijven ontvangen, 
dat we loslatend gaan ontdekken, 
dat we gunnend zegen verkrijgen, 
verbonden met elkaar in de liefde van God.

Ds. Dick Juijn

Dankdag in een nieuw jasje 
De Protestantse gemeente in Delden wil haar dankbaar-
heid tonen en delen met diegene waarmee het minder 
goed gaat. Vroeger was het een gebruik om half november 
een “Dankdag” met een kerkelijke dankdienst voor gewas 
en arbeid te vieren; dit is de laatste jaren steeds meer 
in de vergetelheid geraakt. Toch willen we hier graag bij 
stilstaan en dan niet alleen met een dankdienst, maar ook 
daarna door voedsel in te zamelen voor de Voedselbank. 
Dit past goed bij onze diaconale taak in de samenleving. 
Het kan worden gezien als “danken” in een nieuw jasje.  
De start voor deze actie is op zondag 10 november a.s. 
vanaf die datum zullen er manden onder de toren staan 
waarin voedsel gedeponeerd kan worden. Niet alleen 
leden van de kerkelijke gemeente, maar alle bewoners van 
Ambt en Sad Delden kunnen hier hun gaven in doneren. 
Hiervoor is de kerk op 10 november vanaf 9 tot 12 uur ge-
opend en vervolgens iedere zondagochtend tot 14 decem-
ber a.s. Wij hopen dat er ruimhartig zal worden gegeven 
van ieders rijkdom.

In overleg met de Voedselbank komen de volgende 
producten in aanmerking voor inzameling:

Pastavarianten: spaghetti, macaronie, penne, bami, rijst, 
nasi/bami kruiden, kant en klaar producten en pastasaus.
Broodbeleg: jam, hagelslag, appelstroop, sandwichspread, 
chocoladevlokken.
Soepen: blikken maaltijdsoepen, 
pakjes soep alle varianten.
Mogelijk tafelzuur: augurken, zilveruien, Amsterdamse 
uien, komkommerschijven, mayonaise, mosterd, BBQ-
sausen, slasaus, sladressing.
Suiker: poedersuiker, basterdsuiker.
Groenteconserven: alle groente in pot of blik, aardappelpu-
ree, ovenschotels, aardappel-andes.
Visconserven: alle varianten, graag blikjes.
Fruitdranken: graag pakken.
Broodvariatie: diverse soorten crackers, bakproducten, 
meel.
Toiletartikelen: douche en badschuim, deodorant.
Geen alcoholische dranken en ook geen chips, wasmidde-
len, zout en vers producten of brood.
Wij hopen dat wij half december de medewerkers van 
de Voedselbank veel producten kunnen overhandigen, 
waarmee zij de mensen die het nodig hebben kunnen 
verblijden.
Als u meer info wilt kunt u contact opnemen met Tineke 
Lantink tineke.lantink@gmail.com of Wim Boer wim766@
gmail.com
 

Tussenstand Actie Kerkbalans 2019
Het College van Kerkrentmeesters kan u over de Actie 
Kerkbalans 2019 een nieuwe tussenstand geven. In janu-
ari 2019 zijn 777 uitnodigingen verstuurd voor de vrijwillige 
kerkelijke bijdrage. Dat resulteerde in 658 toezeggingen 
met een totaalbedrag van € 120.961 waarvan eind oktober 
€ 104.245 was ontvangen. In november en december zal 
het te ontvangen bedrag nog aanmerkelijk stijgen. In maart 
2020 zullen we u berichten in hoeverre de begroting van € 
125.000 voor 2019 is bereikt. 

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim Weenk

Wat maakt onze gemeente uniek? Wat maakt onze 
gemeente uniek?

Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking is lid 
van een kerk. De leden vinden hun kerk belangrijk. Maar 
waarom? Dat wil Actie Kerkbalans nu onderzoeken met 
een landelijke peiling naar de waarde van de kerk. De pei-
ling bestaat uit een aantal korte vragen en vraagt ongeveer 
tien minuten tijd.
In de landelijke peiling naar de waarde van de kerk kunt u 
zich uitspreken voor onze gemeente. Waarin blinkt onze 
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kerk uit? In gemeenschapszin, inspirerende vieringen, 
actieve naastenliefde of misschien iets heel anders? Vul 
de peiling op internet in en laat Nederland weten wat onze 
gemeenschap zo uniek maakt!
U vindt de peiling op de volgende website:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/doe-mee-met-de-
peiling-van-actie-kerkbalans-en-laat-wat-wat-uw-gemeen-
te-waardevol-maakt/
De peiling wordt gehouden onder leden van de Rooms-Ka-
tholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-
Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente, 
de vier kerkgenootschappen die samenwerken in de Actie 
Kerkbalans. Ook wie geen lid is van genoemde kerken, 
maar wel bij een kerk hoort, kan meedoen en het eigen 
kerkgenootschap invullen op de daarvoor bestemde plek. 
De uitkomsten van de peiling worden bekendgemaakt met 
de start van Actie Kerkbalans op vrijdag 17 januari 2020.

Wim Weenk
(kerkrentmeester PGD)

RAAD 
VAN KERKEN
De bijzondere 
film  “THE WAY” 
op 26 november 
om 19.30 uur

Dit jaar koos de 
Raad van Kerken 
voor het thema 
“Wat zoekt de 

Pelgrim”. Hoe ervaren wij onze pelgrimstocht door het le-
ven? Staan wij daar bij stil ?  Om toch veel mensen kennis 
te laten maken met een Pelgrimage draaien we deze mooie  
film op dinsdagavond 26 november s avonds om 19.30 uur 
in het gebouw  van het Apostolisch Genootschap aan de 
Emmastraat 9 in Delden.  Het bestuur van het Apostolisch 
Genootschap heeft ons uitgenodigd om bij hen deze film te 
draaien en te bekijken en nodigt u allen uit.  Er is ruimte voor 
ongeveer 80 mensen.

De film die gemaakt werd door Emilio Estevez werd in 2010 
bekroond op het filmfestival in Toronto.  De Camino de San-
tiago voert ons mee over het Jacobspad door Frankrijk en 
Spanje naar het graf van de apostel Jacobus in Santiago de 
Compostella. Het leidt ons door de Pyreneën met prachtige 
omgeving. Martin Sheen speelt de hoofdrol van Tom in de 
film. In de film is Daniël, zijn zoon die overlijdt, ook in het 
echt zijn zoon.  Een mooie ontroerende film die 2 uur duurt, 
maar ons de hobbelingen en de ingetogen momenten van 
zo’n pelgrimage laat zien. De entree van de film is vrij. Een 
vrije gift is welkom aan het einde. De koffie of thee staat 
voor u klaar.
We hoeven deze avond alleen naar de Emmastraat te wan-
delen en misschien is het voor u meteen een kans deze 
kerk eens van binnen te bekijken. Samen op weg naar ……
                                                                                  

 Ria Mudde,  voorzitter Raad van Kerken

DRIE KONINGEN WINTERWANDELING PDK ZONDAG 5 
JANUARI 2020
Op 5 januari organiseren we weer volgens oude traditie de 
Drie Koningen Winterwandeling  
Bij deze wandeling door Twickel mogen we U wederom lei-
den langs plekjes waar u normaal tijdens een vrije wande-
ling niet kunt/mag komen. Deelname is gratis.
Een prima gelegenheid om samen het nieuwe jaar gezond 
en gezellig te beginnen. Na de feestdagen met kinderen, 
vrienden, buren en/of kennissen lekker het bos in, genieten 
van de omgeving en de gezellige ambiance. 
Met de Drie Koningen de mystieke klanken van de midwin-
terhoorn , aangeblazen door de Midwinterhoornblazers van 
Stad en Ambt Delden, en misschien een sprookjesachtig 
winterlandschap kunnen de omstandigheden optimaal zijn 
voor een prachtige, sfeervolle wandeling.
Op de rustplaatsen bij de Noordmolen en Wagenmakerij 
van de Barg zullen weer hartversterkertjes, koffie, warme 
chocolademelk, glühwein, limonade, koffie met krenten-
wegge/knieperkes of worstenbroodjes verkrijgbaar zijn. 
De opbrengst komt ten goede aan het onderwijsproject 
voor de kinderen van Migumomiri in Kenia.
Vanaf 11.00 uur tot uiterlijk 15.00 uur kunt u starten vanaf 
de parkeerplaats bij het kasteel tegenover de landgoed-
winkel. Er kan worden gekozen uit een tocht van plm. 5 en 
8 kilometer. Beide routes zijn duidelijk met pijlen aangege-
ven.
Parkeren o.a : Parkeerplaatsen Twickelerlaan, ‘t Hoogspel 
of bij hotel de Zwaan. 
Let op: Zoek een plaats op de aangeduide parkeerplaat-
sen. Parkeren in de berm langs de Twickelerlaan is verbo-
den.      

Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor  

Vrijdag 20 december 19.30 uur in de Heilige Blasiuskerk  
Delden m.m.v. Vocaal Vrouwenensemble Miscellaneous 
o.l.v. Karin van der Tuin, Karin Hertsenberg, sopraan en 
Jeroen Sandes, bariton.
Artistieke leiding: Jacco Camphens en vleugel Wouter 
Munsterman.
Entree € 10, Kaarten te bestellen bij Jos ten Bokum 
0623154570 of via www.khmk.nl en 1 uur voor aanvang in 
het Parochiehuis (t.o. de kerk) 
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PDK Kerststukken,- kransen,- en –takken op de 
kerstmarkt en kerstfair     

Ook dit jaar gaan de 
vrijwilligers van de 
PDK weer aan de slag 
om voor u de mooiste 
kerstversieringen te 
maken. 
U kunt hun producten 
kopen op de Kerst-
fair Stadshagen op 
woensdag 11 decem-
ber en op de Kerst-
markt in het centrum 
van Delden op zater-
dag 14 december 
We mogen ons al 
jaren verheugen op 

een grote belangstelling voor onze graftakken/-stukken 
die op alle fronten de vergelijking met de “concurrenten 
/ collega’s”  ruim kunnen doorstaan. Als u zo’n graftak 
/ grafstuk of een mooi kerststukje VOORAF bij ons wilt 
bestellen, dan kan dat bij  Siny Engelbertink, 074 – 
3767433 of Fredien Morsink, 074 – 3763710. U kunt de 
bestelling dan van de “werkvloer” ophalen. 
Let wel: deze manier van bestellen en afhalen kan uit-
sluitend tot en met dinsdag 10 december omdat anders 
de aanlevering aan de markten in het gedrang komt.     
Ook dit jaar natuurlijk weer onze overheerlijke knieper-
tjes, eigen gemaakte koek, cake en baklever- / bak-
bloedworst op de markt van 14 december. Op de 14e is 
er ook weer een loterij. Loten € 0,50 per stuk of 5 voor 
€ 2,00. Er zijn een groot aantal leuke prijzen te winnen.  
De opbrengst komt ten goede aan ons project VAN 
ZWAK NAAR STERK, t.b.v. voortgezet onderwijs voor 
de schooljeugd van Migumomiri in Kenia. 
Wilt u ons financieel helpen, dan is uw steun zeer 
welkom op bankrekening NL66RABO0179158643 ten 
name van de Projectengroep Deldense Kerken.

MOV ADVENTSACTIE 2019  
Dit jaar is in overleg met de M.O.V. groepen van de H. 
Geestparochie gekozen voor een Adventsproject voor 
de jeugd in het Heilig Land. 
Dit project wordt ondersteund door de Ridderorde van 
het Heilig Graf van Jeruzalem. Dit is een katholieke 
organisatie van personen die zich inzetten voor mede-
christenen in het Heilig Land (Israël, Palestijnse gebie-
den en Jordanië). De Ridderorde is een wereldwijde 
organisatie met 35.000 leden, waaronder ook enkele 
parochianen, en brengt jaarlijks 12 miljoen euro bijeen 
voor religieuze, educatieve, medische en sociale projec-
ten in het Heilig Land. Naast dit charitatieve aspect zijn 
de doelstellingen van de orde broederschap en verdie-
ping van spiritualiteit.

Advent 2019 in het teken van de jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dit geldt zeker 
voor het Heilig Land. Daarom besloot de Ridderorde 
van het Heilig Graf van Jeruzalem om in 2020 aandacht 
te geven aan de toekomst van de jeugd in het Heilig 
Land, te beginnen met ons Adventsproject 2019. 
Steeds minder christenen in het Heilig Land
Op dit moment vormen de christenen in het Heilig Land 
een zeer kleine minderheid, rond twee procent van 
de totale bevolking. Een percentage dat de afgelopen 
jaren in rap tempo is afgenomen door emigratie en door 
verminderde natuurlijke aanwas. Aangezien de jeugd de 
toekomst heeft, is het zaak om aandacht te geven aan 
de jeugd. Zij zijn een belangrijke voorwaarde voor de 
christelijke aanwezigheid in het Heilig Land, nu en in de 
toekomst.
Probleem van de christelijke jeugd in het Heilig Land
In deze tijd maakt de christelijke jeugd een forse 
identiteitscrisis door. Het herontdekken van de eigen 
geschiedenis, kennis hebben van het evangelie en het 
bezoeken van Bijbelse plaatsen zijn van wezenlijk be-
lang zodat de jeugd zich verbonden voelt met het Heilig 

Land. Het is cruciaal dat de jongere generaties leren 
begrijpen waar ze vandaan komen om zodoende een 
sterk gevoel van verbondenheid met het Heilig Land te 
krijgen.  
Belang van zomerkampen voor de jeugd
De zomerkampen geven de jeugd een kans om zich-
zelf te ontwikkelen. De jonge mensen ontdekken dat 
zij meer capaciteiten in huis hebben dan die waarop 
tijdens hun schooltijd een beroep wordt gedaan. Kunst, 
theater, muziek en vrijwilligerswerk komen aan bod. 
Deze zomerkampen duren een maand en worden 
gehouden in de pastorale centra of in de school in de 
eigen omgeving. Zij bieden een veilige omgeving waarin 
jonge kinderen en pubers zich verder kunnen ontwik-
kelen en hun band met het Heilig Land kunnen verste-
vigen. 
Wat kost een zomerkamp? 
Een zomerkamp kost drie- tot vierduizend euro en bied 
80-120 kinderen in de leeftijden van lagere school tot 
middelbare school een maand lang een zinvolle invul-
ling tijdens hun zomervakantie. Het mooiste zou zijn als 
we alle 55 parochies, 6000 kinderen in totaal, kunnen 
ondersteunen met een financiële donatie voor het orga-
niseren van een zomerkamp in 2020!
Uw bijdrage aan de adventsactie is daarvoor van groot 
belang!
Ons is toegezegd dat elke gedoneerde euro geheel aan 
het project zal worden besteed.
Wij kunnen deze actie dan ook van harte bij u aanbeve-
len en hopen ook dit jaar weer op uw steun. 
Uw bijdrage kunt u deponeren in de offerblokken in de 
kerk of overmaken op 
IBAN NL 46 RABO 0313 363 838 t.n.v. M.O.V groep, 
Delden

Na de viering van zondag 15 december zal de we-
reldwinkel aanwezig zijn achterin de kerk. U kunt daar 
producten kopen verkregen door eerlijke handel.

Namens de MOV groepen van de H. Geestparochie 
alvast hartelijk dank!

 
Het luiden en slaan van de klokken
Voor beide kerken geldt dat de klokken voor de aan-
vang van de erediensten of vieringen geluid worden. 
Verder is dat het geval  bij bevestigingen van een 
huwelijk, bij een sterfgeval en een uitvaartdienst en bij 
speciale gelegenheden.
Elke dag worden de Poortersklok van de Oude Bla-
siuskerk en het Angelusklokje van de H. Blasiuskerk 
tweemaal geslagen of geluid. De Poortersklok luidt 4 
minuten; het Angelusklokje geeft eerst drie maal drie 
slagen en luidt daarna twee minuten. Dat gebeurt op de 
volgende tijdstippen:
12 uur de Poortersklok en het Angelusklokje; 
18 uur het Angelusklokje;
21 uur de Poortersklok.
Alleen de grote klok van de Oude Blasiustoren en het 
Angelusklokje worden geslagen.
Het torenuurwerk van de Oude Blasiustoren  slaat op de 
hele uren de tijd en halve uren één slag.
Luiden van de klokken van de Oude Blasiustoren
De klokken worden voor aanvang van de zondagse 
erediensten geluid. De morgendiensten beginnen om 
10 uur. Van 9.30 – 9.40 uur wordt de middelzware klok 
geluid. Van 9.50 – 9.56 uur worden de grote, middelste 
en poortersklok geluid.
Bij vesper-, huwelijks- en rouwdiensten worden deze 
drie klokken geluid vanaf 10 minuten voor de aanvang 
van de dienst. 
Na afloop van een rouwdienst wordt de overledene 
uitgeleid met het luiden van de grote klok.

Sterfgevallen
Zodra bekend is dat een gemeentelid is overleden wordt 
deze “verluid” door middel van de grote en de middelste 
klok op tijden, die afhankelijk zijn van de plaats of de 
buurtschap waar de overledene woonde, te weten om:.
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09.00 uur Deldeneresch 
10.00 uur Azelo
11.00 uur overige buurtschappen van Ambt Delden 
en Oele
13.00 uur Stad Delden
Aan de volgorde van de klokken bij het begin van het lui-
den is te horen of het een man of een vrouw betreft. Voor 
een man wordt eerst de grote klok geluid en komt na een 
paar minuten de middelste klok er bij; voor een vrouw is 
de volgorde andersom.
Luiden van de klokken van de H. Blasiustoren
Voor het luiden van de klokken van de H. Blasiuskerk 
geldt ongeveer hetzelfde als voor de Oude Blasiuskerk. 
Meestal worden de drie lichtste klokken geluid. Bij hoogtij-
feesten, zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren worden alle 
vier klokken geluid.
Bij vieringen of erediensten worden deze een kwartier 
voor de dienst gedurende 10 minuten geluid. Dat geldt 
ook voor huwelijks- en vesperdiensten.
Bij een sterfgeval wordt zwaarste klok om 12.30 uur 
geluid.
Voor aanvang van een rouwdienst worden de twee zwaar-
ste klokken geluid, terwijl bij het uitdragen van de kist de 
zwaarste klok geluid wordt.
Uitzonderingen
Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag worden de klokken 
niet geluid,
Van de H. Blasiustoren worden tijdens de Paaswake alle 
klokken geluid.
Luiden van alle acht luidklokken
Door de keuze van de stemming bij het gieten van de 
luidklokken van de H. Blasiuskerk in 1949 op die van de 
Oude Blasiuskerk klinkt het geluid van de grote klokken 
harmonisch. Alle acht klokken worden alleen bij speciale 

gelegenheden tegelijk 
geluid.. Een voorbeeld 
daarvan is de intocht 
van de rolstoelvier-
daagse. Bij de do-
denherdenking van 4 
mei worden van beide 
kerken de zwaarste 
klok geluid.

Dick Schuuring

 

Wie schrijft,  die blijft …( 3)
Zegswijzen, uitdrukkingen met vaak een religieus tintje 
( om geen afbreuk te doen aan de doelstelling van ons 
Kerkennieuws Delden. ) Ook meningen en uitspraken die 
de mentaliteit van ons volk weerspiegelen. Dit keer zullen 
wij het hebben over uitspraken met de beginletters G en 
F.Geest : de geest is gewillig, maar het vlees is zwak= 
men heeft wel vaak de beste voornemens, maar men 
wijkt er van af doordat men verleid wordt door het voor-
deel dat men in iets anders ziet, of door zucht door genot 
. De spreuk is overgenomen uit Matth. 26:41.
Gard  : sinterklaastijd vroeger :, ‘straf’ krijgen wegens 
slecht gedrag. De gard behoorde vroeger blijkbaar bij de 
opvoeding van de jeugd. Het bestond uit een bundeltje 
rijshout waarmee geslagen werd of ook wel met een 
stevige tak, de roede. De uitdrukking is bij ons blijven 

hangen door het Sinterklaasliedje,: ‘Vol verwachting klopt 
ons hart, wie de koek krijgt, wie de gard.....Gebbetjes : 
gebbetjes maken, grapjes maken, dwaze, gekke dingen 
uithalen. Een Amsterdamse uitdrukking uit het Joods, 
evenals ‘geintjes maken....
Gideon : een Gideonsbende = een troep van de meest 
uitgelezen soldaten, klein in getal maar onverschrokken. 
Naar Richteren 7 : 1-8. Daar vind je het verhaal dat de 
richter Gideon  van de Heer het gebod ontving, dat hij het 
overgrote deel van het Joodse leger moest terugzenden. 
De Heer zei tot Gideon: ....door deze driehonderd man-
nen zal Ik u verlossen , ik zal Midjan in uw hand geven....
Gladekker:  dit is een gladde vogel= een sluwe vent die 
niet te vertrouwen is. Komt uit het Maleis. Gladak= een 
slecht paard, ook een hond die in de dessa rondloopt, 
vandaar de betekenis: een gemene vent. Later kwam de 
Nederlandse betekenis van ‘t Nederlandse ‘glad’ op de 
voorgrond, zoals men ook wel spreekt van een ‘gladja-
nus’...Gods zegen : aan Gods zegen is ‘t al gelegen= die 
God bewaart, is wel bewaard.. Zo God voor ons is, wie 
zal tegen ons zijn...Bijbelse uitdrukking overgenomen 
uit Romeinen 8 : 31, vandaar ook  ‘God zij met ons’ de 
spreuk die vroeger als randschrift op de Nederlandse 
guldens en rijksdaalders stond....
Filistijn = een tamme Filistijn. Een man die zijn kracht ver-
loren heeft, die niet meer zo fel optreedt als te voren.Ook 
dit is een Bijbelse uitdrukking; de Filistijnen  waren de 
gevreesde, krachtige vijanden van Israël. Richteren 10:8 
spreekt ervan, dat zij al achttien jaren  de kinderen Israëls 
onderdrukten , die aan gene zijde van de Jordaan waren 
….Spottend heetten schutters ook vaak ‘tamme Filistijnen’ 
omdat zij er niet bepaald krijgshaftig uitzagen.Fransje ,het 
was een vrolijk Fransje = een zieltje zonder zorg, één die 
er lustig op los leeft.Genoemd naar een Franse roman, 
die in de 17e eeuw in heel Europa bekend werd (1622), 
een schelmenroman. Vertaald in het Nederlands als ‘’t 
Kluchtige leven van vrolijk Fransje ‘...(1669.). Een woordje 
Twents/Achterhooks: weet u wat bedoeld wordt met een 
‘bidjannäöke’?  , neen,  een  ‘drög’n sinterklaos’ kent u 
vast wel!

Tot een volgend keer maar weer. 
Blief gezond en hold’r de mood maor in...........          

Johan Beumer  

Financiën Kerkennieuws  

Ons “Kerkennieuws” is een uniek blad in de wereld van
de kerkennieuwsbladen in Nederland!
Het bestaat nu 50 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 me-
dewerkersen de kinderen van de basisscholen, 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 10 keer per jaar met een
  oplage van bijna 4000 exemplaren per keer.
• In Delden wordt het huis aan huis bezorgd.
• De jaarlijkse kosten zijn ongeveer Euro 12.000, waarvan
Euro 10.000 als drukkosten, Euro 1.500 aan portokosten
voor de verzending van 300 exemplaren per keer buiten
Delden en Euro 500 aan diversen, waaronder een klein
presentje voor de schoolkinderen
.
• De beide kerken dragen jaarlijks ongeveer € 7.500 bij
en de rest van Euro 4.500 komt binnen via vrijwillige
giften van U!
U kunt uw financiële bijdrage storten op rekening NL-
16RABO0313364281 Rabobank Delden o.v.v.
Gemeenschappelijk Kerkblad Delden.    
Met uw steun kan het blad blijven bestaan!

Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Namens alle medewerkers van Kerkennieuws,

E. Wiessenberg
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Spotlight: Cees Claassen   

Er staan twee 
huisnummers op 
de gevel aan de 
oude Bentelose-
weg: A-22 en 28. 
Het eerste nummer 
dateert nog uit de 
tijd dat dit stukje 
van de wereld werd 
toegeschreven aan 
de gemeente Ambt 
Delden, het tweede 
nummer kwam na 
een gemeentelijke 
herindeling waarbij 
dit perceel bij de ge-
meente Stad Delden 
werd gevoegd.,
De redactie van 
Spotlight is te gast 
bij Cees Claassen, 
autochtoon Delde-
naar en binnen onze 

kerk zeker geen onbekende verschijning.
Cees is in 1938 geboren aan de Noordwal. Het gezin be-
stond naast vader en moeder uit zes kinderen. Hij bezocht 
de School met den Bijbel aan de Noorderhagen en ging 
vervolgens naar de Ambachtsschool om het vak van tim-
merman te leren maar bekwaamde zich verder in de bouw-
techniek aan de UTS. Na een jaar bij een architectenbu-
reau in Haaksbergen te hebben gewerkt kwam hij in dienst 
van de gemeente Ambt-Delden als technisch ambtenaar. 
Het gemeentehuis van Ambt Delden was toen nog geves-
tigd in een mooi pand aan het begin van de Langestraat.
Inmiddels had Cees ook oog gekregen voor de vrouwelijke 
helft van deze wereld en was zijn  keus gevallen op Ploon 
Wijbenga, afkomstig uit Delft en later onderwijzeres in 
Oldenzaal. Beide families kenden elkaar al vele jaren. Het 
paar trouwde in 1966. Ze kregen twee kinderen; Helma en 
Arno en inmiddels hebben ze vijf kleinkinderen.
Cees is gedurende zijn hele leven nauw betrokken ge-
weest bij de kerk. In de Oude Blasius deed hij belijdenis 
en werd er zijn huwelijk met Ploon voltrokken. Al kort na dit 
huwelijk werd hij gevraagd als diaken van de hervormde 
kerk en nam hij de administratie van de diaconie ter hand. 
Dit in een tijd dat nog alles in grote boeken werd opge-
schreven. Vijftig jaar geleden ging hij als diaken samen 
met Ploon op bezoek bij de eerste Twenteweek in het Roo-
sevelthuis te Doorn. Het jaar erop werden ze gevraagd om 
mee te gaan als vrijwilligers tijdens de diaconale vakantie-
week voor minder valide mensen uit Twente. Negen jaar 
heeft Cees de functie van technisch coördinator tijdens 
deze vakantieweek vervuld. Daarmee was de betrokken-
heid van de familie nog niet over want Ploon is zowaar 33 
bij de Twenteweek betrokken geweest waarvan vele jaren 
als coördinator. Cees noemt de vrijwilligersactiviteiten voor 
de Twenteweek een leerzame periode, “We hebben als 
vrijwilligers en gasten ontzettend veel gelachen maar je 
ziet ook dat alles niet vanzelfsprekend is en dat gezond-
heid een zeer kostbaar geschenk is.”
Naast het kerkenwerk is Cees Claassen zeer nauw betrok-
ken bij manege De Hoffmeijer. Hij heeft vanaf de oprichting 
in het bestuur gezeten als secretaris. Daarbij kwamen zijn 
bouwtechnische kennis en relaties in de ambtelijke wereld 
goed van pas. Nog steeds verleent hij dagelijks hand- en 
spandiensten in de manege.
In 1996 wordt hij door koster Tuitert sr. gevraagd om af en 
toe te helpen als het erg druk is in de Oude Blasius. Die 
werkzaamheden zijn in de afgelopen 23 jaar steeds verder 
uitgebreid en werd zo automatisch tweede koster. Vooral 
de hulp bij rouwdiensten is vaak gevraagd. “De mensen 
hebben dan al genoeg aan hun verdriet en dan wil ik zor-
gen dat de plechtigheid ordentelijk verloopt.”
Deze zomer kreeg Cees Claassen de Draaginsigne in 
zilver van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer 
der PKN uitgereikt voor meer dan 20 jaar inzet als koster. 

Hij doet dat werk nog met veel plezier en geniet er van als 
de zaken lopen zoals ze moeten lopen. “En zo lang ze mij 
nodig hebben zal ik er zijn.” De woorden van een echte 
vrijwilliger.

Stichting Vrienden van de Oude Kerk Delden  
Bij de oprichting van onze stichting in 1988 is het doel 
statutair vastgelegd als:
De werving van fondsen ter financiering van de instand-
houding door de eigenaar van de “ Oude Kerk “ Delden. 
Onder “ Oude Kerk “ wordt verstaan het complex van 
monumenten bestaande uit de “ Oude Blasius “ , Toren, “ 
Oudste Pastorie “, hekwerk, varkensrooster, kerkhofmuur 
en Naber-orgel.

De huidige eigenaar is de PKN  Delden, die het beheer 
over en de zorg  voor het monument uitoefent. Onze 
Stichting verleent op aanvraag financiële steun en stelt de 
hoogte hiervan vast. Onze Stichting heeft een ANBI status 
en moet daartoe ieder jaar de jaarrekening overhandigen, 
die daarvoor al in het bestuur is goedgekeurd. Ook het 
College van Kerkrentmeesters ontvangt deze jaarrekening. 
Sinds begin van de negentiger jaren heeft de Stichting € 
350.000 bijgedragen aan restauraties en bijdragen aan 
meerjarige onderhoudsplannen.
De eigenaar van het Monument, de PKN Delden, ziet sinds 
een aantal jaren dat de subsidies op grote projecten in 
het kader van monumentenzorg krimpen. Onze Stichting 
voorziet dat de eigenaar in de toekomst in versterkte mate 
een financieel beroep op ons zal doen. 

Onze inkomsten bestaan uit subsidies van externe in-
stanties, particuliere bijdragen van o.a. onze Vrienden, en 
inkomsten uit activiteiten door en met vrijwilligers zoals 
boekenmarkt en openstelling van de kerk voor toeristen.
Een samenvatting van ons financiële  reilen en zeilen over 
de afgelopen 4 jaar, 2015 t/m 2018 ziet er als volgt uit:

Inkomsten 
particulieren/donaties   €  6.442
 
Boekenmarkt/toren   € 18.208
 
Melkbus    €  3.896
         
     € 28.546

Uitgaven 

Beheer     €   1.089
Kosten boekenmarkt   €   1.668
Contributie/reclame   €   1.128
         
     €   3.885
   
Batig saldo     € 24.661

Bijdrage aan PKN Delden  € 21.485 
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 Barmhartige Samaritaan 
Het verhaal van de barmhartige Sama-
ritaan (Lucas 10:25-37) gaat over een 
wetgeleerde die aan Jezus vraagt hoe 
je een goed leven kunt leiden. Uit-
eindelijk antwoordt hijzelf dat je je 
naasten lief moet hebben. Hij vraagt 
aan Jezus: “wie is mijn naaste?:” 

Daarop verteldt Jezus het verhaal van 
de barmhartige Samaritaan. Een gewon-
de man ligt langs de weg en een priester 
en een leviet lopen langs hem zonder 
om te kijken. Maar een Samaritaan helpt 

hem. In deze tijd 
werden Sama-
ritanen als hele 
slechte mensen 
gezien en juist 
een Samaritaan 
helpt de gewon-
de. Jezus ein-
digt het verhaal 
met de vraag, 
“wie van deze 
drie is volgens 
u is de naaste 
geworden van 
het slachtoffer 
van de rovers?” 
Het antwoord is 
de Samaritaan, 
maar dat kan de 
wetgeleerde niet 
uitspreken, omdat 
hij zo op hem 
neer kijkt en het niet waardig vindt hem een naam (de Samaritaan) te geven. En 
hij zegt: “De man die medelijden met hem heeft getoond.” 
Waarop Jezus antwoord “Doet u dan voortaan net zo” iedereen die liefde en 
vriendelijkheid toont aan anderen, ongeacht geloof, uiterlijk, afkomst of dat het je 
vijand is, is een naaste. Zo zul je zijn tegenover anderen. 
Lukt jou dat om aardig tegen anderen te zijn? Ook al ziet diegene er misschien 
anders uit? Spreekt amper Nederlands? Of heeft een beperking? 
Of is gemeen tegen jou? 
Of is dat soms best lastig?

JO
NGLEREN

AUTO-

DIENSTEN t.b.v. KERK-
DIENSTEN 

NIEUWE BLASIUS 
EN OUDE BLASIUS.

Voor  mensen die niet of 
moeilijk op eigen gelegen-

heid een kerkdienst kunnen 
bezoeken, biedt de Raad van 

Kerken Delden aan om per auto 
naar de kerk  en weer naar huis ge-

bracht te worden. Wij staan graag voor u 
klaar om u naar de dienst in de Nieuwe 
Blasius te brengen op zondagmorgen 
en naar de dienst in de Oude Blasius op 
zondagmorgen. Het kost u niets, alleen 
een telefoontje vóór zaterdag 16.00 
uur naar 3762438 is voldoende. (b.g.g. 
3762478). We hopen daarmee de moge-
lijkheid te bieden om de kerkdienst van 
uw keuze te bezoeken. 

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 priva-
cy), 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 con-
tact 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 

Opmerkingen en vragen?
Voor opmerkingen en vragen kunt u 
bellen: W. Velthuis tel 3763170

Redactie Kerkennieuws
De redactie van Kerkennieuws bestaat 
uit : mevrouw W. Velthuis en mevrouw 
A. ten Buuren van januari tot de zomer-
vakantie en uit mevrouw A.Wiggers, 
mevrouw I. Viscer en de heer E. Wies-
senberg in de periode van de zomerva-
kantie tot en met 
december.

Rekeningnummer PDK
NL66RABO0179158643

KERKENNIEUWS
Bankrelatie: NL16RABO0313364281

Rabobank Delden
t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.

7491 BL  Delden
Uw giften maken dit blad mogelijk!

INLEVERDATA   en  BEZORGDATA  van de volgende nummers: 
02-12-2019   14-12-2019  interval 5 weken
06-01-2020   18-01-2020  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 handgeschre-
ven  inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78  
Delden, ook vóór de bovenvermelde data.
 
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/delden


