51 jaar bruggen bouwen tussen de kerken in Delden
JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN KERKEN DELDEN.
Sept. 2019- sept. 2020
Elk jaar geeft de Raad van Kerken als start voor het winterwerk een brochure uit. Dit keer ook
weer Bruggen bouwen tussen de kerken in Delden. Hierin staat het programma vermeld, dat de
Raad van Kerken in het betreffende seizoen wil realiseren. Alle andere wetenswaardigheden over
de Raad van Kerken vindt u op de website www.blasiusdelden.nl . Deze uitgave van 2019-2020
had een roze/rode kleur.
Het thema van 2019/2020 “ Wat zoekt de Pelgrim”

Bij de start van het seizoen schreef Ds Dick Juijn nog: Samen met de Raad van Kerken
vertrouwen we op een inspirerend seizoen. Helaas is hier maar een eerste deel van gerealiseerd.
De maatregelen ter voorkoming van besmetting door het coronavirus hebben veel activiteiten
verhinderd van uitvoering. Niettemin zijn we op weg gegaan en waar we geweest zijn vermeldt dit
verslag. Ter inleiding schreef Ds. Juijn:
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?
Oecumenische diensten:
Vredeszondag 22 september 2019 om
10.00 uur in de Nieuwe Blasius.
Thema: Vrede verbindt over grenzen.
Stap over je eigen schaduw heen. Deze
oecumenische viering, die werd voorgegaan
door pastor Hélène van den Bemt en ds. Ary
Braakman (Diepenheim) werd ondersteund
door het jongerenkoor Cantu. De collecte
opbrengst was € 200.-

1

Kerstsamenzang op 22 december 2019 in
de Oude Blasiuskerk.
Deze kerstsamenzang is samen met het
orkest van Amicitia gehouden. Jacques
Troch droeg een prachtig kerstverhaal voor,
gesitueerd in Afrika. Er was een goede
opkomst en de aanwezigen waardeerden het
muzikale optreden.
De collecte opbrengst was € 350,10.
Dienst van de Eenheid op zondag 26 januari 2020.
Deze dienst, met het thema “Buitengewoon”
werd geleid door Ds. Snier en pastor Carin
Timmerman. Cantu verleende weer muzikale
ondersteuning.
De viering was origineel en veel teksten op
papier werden voorin de kerk geplaatst.
Op het scheepje hiernaast varen ze allemaal
mee.
De collecte opbrengst was € 216,30.

Wereldgebedsdag op zondag 1 maart 2019 in de Oude Blasius

Deze viering was gebaseerd op een
oecumenische viering uit Zimbabwe. Via een
beamer werden beelden uit Zimbabwe
vertoond. De collecte opbrengst was
€ 109,20 en is bestemd voor projecten in
Zimbabwe.

Pinkstermaandag 1 juni om 10.00 uur: Oecumenische viering in de tuin van de Oude
Blasius.
Afgelast.
Activiteiten.
Lezing door Journalist de heer Stijn Fens op dinsdag 5 november om 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'.
In een goed gevulde kerk hield de heer Fens
een boeiend betoog over zijn beleving in het
reizen. Ook zijn verhaal van de
overhandiging van de Straatkrant aan de
paus werd zeer gewaardeerd. Al met al een
fijne avond.
De opbrengst van de collecte was € 143,30.
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Filmavond: “The Way” op dinsdag 26 november om 19.30 uur.
De film The Way van
Emilio Estevez , die
gaat over de Camino
naar Santiago, ging
in 2010 in première
op het internationale
filmfestival in
Toronto. In het
kerkgebouw van het

Apostolisch
Genootschap aan de
Emmastraat 9 te
Delden hebben we
deze zeer
indrukwekkende film
gezien. Een film die
veel stof tot
nadenken gaf en de

pelgrimage prachtig
verbeeldde.

Lezing door de heer Lenze Vondeling uit Borne op dinsdag 28 januari om 19.30 uur in de
Oude Blasius.
De lezing had als titel: “Bijzondere Camino, verslag van mijn voettocht als
burgemeester, als dokter en als priester, maar bovenal als Pelgrim, van
Borne naar Santiago de Compostella. “
Ondersteund door enkele beelden en voorwerpen vertelt de spreker over
zijn eigen worsteling en belevenissen tijdens zijn doorleefde
pelgrimstocht. De opbrengst van de collecte was € 302,61.
De lezing van professor Frits de Lange is uitgesteld.
In de Oude Blasius is geen bijeenkomst gehouden ter ere van de dodenherdenking op 4
mei 2020.
Het oecumenisch avondgebed, dat altijd werd gehouden van 19.00 uur tot 19.30 uur, is voor
onbepaalde tijd uitgesteld.
We hebben definitief gekozen het oecumenisch avondgebed voor zo ver het kan in de Drie
koningen kapel te houden.
Kerkennieuws.
In dit jaar worden ook de mededelingen van
het Apostolisch genootschap in
Kerkennieuws afgedrukt. Daardoor is ook
een plaatje van het Apostolisch genootschap
op de tweede pagina toegevoegd.
Het kasteel Twickel beschikt in zijn archief over een deel van de uitgaven van Kerkennieuws. Er
waren drie ingebonden delen en nog vele losse exemplaren. Deze losse exemplaren hebben we
laten inbinden, zodat er nu 5 delen aanwezig zijn, die het tijdperk van 1969 tot 2002 bestrijken.
In november 2019 bestond Kerkennieuws 50 jaar. Aan dit heugelijke feit is een speciale inlegger
gewijd, waarin medewerkers de geschiedenis de revue lieten passeren.
In dit jaar heeft Michel van het Bolscher afscheid van zijn werk als lay-out verzorger van
Kerkennieuws moeten nemen. Vanwege zijn ziekte kon hij hier niet meer voor zorgen. Stefan
Kamping heeft zijn werk op een zeer professionele manier overgenomen en daar zijn we weer
heel blij mee.
Tot dit jaar werden naast vrijwilligers altijd schoolkinderen gevraagd Kerkennieuws mee te helpen
rondbrengen. Door het fuseren van de basisscholen is er minder aandacht voor identiteit en
bereidwilligheid hier nog verder aan mee te werken. Vanaf dit jaar wordt Kerkennieuws dus alleen
nog rondgebracht door vrijwilligers.
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De PDK.
Ook dit jaar organiseerde
de PDK weer diverse
activiteiten, zoals o.m. de
Drie koningen wandeling
en de Muzikale wandeling
door Delden. Activiteiten,
waarvan de opbrengst naar
goede doelen gaat.

Vergaderingen
De Raad van Kerken te Delden vergaderde op de volgende data: 4 september, 30 oktober, 9
december 2019, 11 februari en 2 juni in de tuin van het Apostolisch genootschap.
Personalia.
Op 22 september 2020 overleed Ds. Kees
Bergström. Een dominee die de protestantse
gemeente weer wist te verenigen en die alle
activiteiten van de Raad van Kerken volgde.
Op eigen initiatief schreef hij verslagen van
de lezingen. Toen ik hem bezocht tijdens zijn
ziekbed, verwelkomde hij mij met de zin: “Ha,
daar komt de oecumene.” Wij gedenken hem
met dankbaarheid.

Pastoor Marc Oortman heeft per 30 oktober
2020 Delden verlaten en is verhuisd naar de
H. Gabriëlparochie in Didam. Hij gaat wonen
in de pastorie in s Heerenberg.

Per 1 november 2020 is pastoor Jurgen Jansen naar Delden gekomen en is pastor van de
H.Geestparochie (6 kerken) - Borne Stefanusparochie (1 kerk) - Hertme (1 kerk) en Hengelo (4
kerken).. Hij woont in de pastorie van de H.Blasiuskerk in Delden. We hopen op een fijne
samenwerking.
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Niet onvermeld mag worden dat onze voorzitster dit jaar is geridderd. Hieronder is de kwalificatie
gemeld, waarmee de burgemeester Ria het lintje verstrekte.
Haar werk voor deze Raad van Kerken wordt
enorm gewaardeerd, evenals alle
bijkomende werkzaamheden die ze voor
rekening neemt voor de Heilige Geest
Parochie c.q. Heilige Blasius in Delden.
Naast het vele kerkenwerk heeft ze zich ook
jarenlang ingezet voor de Scouting in
Delden. Als gastvrouw c.q. beheerder van de
blokhut is ze ook daar van grote waarde
geweest.

M.P.H. (Ria)
Mudde-Jetten, Delden
Mevrouw Mudde is een zeer betrokken en
bevlogen lid van de Raad van Kerken
Delden.
Stolpersteine te Delden.

Op 30 september 2019 zijn Stolpersteine in Delden geplaatst. Op www.stolpersteine-delden.nl
is de hele ceremonie te volgen. Als Raad van Kerken vinden wij het bijzonder fijn dat dit
gerealiseerd is. Onderstaand stukje was in Geestig geplaatst.

Samenstelling Raad van Kerken Delden seizoen 2020-2021.
Met ingang van seizoen 2020-2021 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. J. Brandenbarg
Zwaluwstraat 13
2424549
oecumenische diensten
Mevr. G. Freriksen
Torenvalkstraat 19 3764126
oecumenische diensten
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.
Ds. D. Juijn
Kerkplein 1
06-1588312 contactpersoon convent
en PKN.
WEBSITE: Meer informatie is te vinden op de website van www.pgdelden.nl, onderaan homepage
kijken bij Raad van Kerken en www.heiligegeestparochie.nl kijken bij homepage, en daarna bij
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