Zijn bevrijdende aanwezigheid!
Wij hebben het allemaal wel eens
meegemaakt dat iemand zich –
bijvoorbeeld naar aanleiding van een
groot verdriet, of omwille van een
onrecht dat hem is aangedaan – volledig
afsluit voor de buitenwereld.
Mensen
kunnen
zich
inderdaad
terugtrekken en niemand in hun leven
toelaten. Zij kunnen zich ook letterlijk
opsluiten en alle deuren vergrendelen. In
sommige gevallen is woede, maar vaker
nog angst of wanhoop de reden voor
deze geslotenheid. En dan is het moeilijk
om dat pantser te doorboren waarmee
mensen zich tegen de buitenwereld
wapenen. Wie nog iets verwacht, houdt
de deur nog op een kier. Wie de deur
vergrendelt, verwacht niets en niemand
meer.
Dit was blijkbaar ook het geval met de
leerlingen
van
Jezus.
Helemaal
onverwacht treedt Jezus in hun midden.
En in hun vrees en vertwijfeling brengt Hij
hun de vrede, Hij belooft hun dat alles
goed zal komen. Dat is geen holle
formule, alsof Hij hun angst en wanhoop
niet serieus nam. Hij laat zijn wonden
zien, in zijn handen en zijde. Zij vormen
het bewijs dat Hij zich had laten kwetsen
door wat mensen angstig maakt en in de
duisternis drijft. Door zijn overgave heeft
Hij echter de duisternis overwonnen,
door zijn wonden ons geheeld (Jesaja).
De leerlingen worden opnieuw met de
opstanding geconfronteerd.
Deze
Geest
is
de
bevrijdende
aanwezigheid van God. Midden in ons
leven. Hij komt zo onze gemeenschappen
binnen.
Een Zalig Pinksterfeest!
Pastoor Jurgen Jansen
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Zaterdag 4 juni
Vigili van Pinksteren
19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor J. Jansen
Zondag 5 juni
1e Pinksterdag
10.00 uur Oecumenische
parochieviering
In de tuin NH Kerk in Delden
Ds. D. Juijn

Vieringen
Wilt u de vieringen beluisteren, dit kan via kerkomroep.nl.
Ga naar www.kerkomroep.nl vul in bij vind uw kerk: Delden, R.K. parochie H.
Blasius en ’live’ of ’luisteren’ aanklikken.
De eucharistieviering op zondag vanuit Borne kunt u beluisteren via de
kerkomroep en zien via YouTube: in zoekbalk intypen: RK Twente Zuid.
Elke woensdagavond is er om 18.30 uur een doordeweekse Eucharistieviering
te beluisteren via de kerkomroep (zie boven).

Woensdag 22 juni
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen
Zaterdag 25 juni
13e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor J. Jansen
Zondag 26 juni
9.30 uur terugkomviering doopouders
Pastor A. Zoet

Zaterdag 16 juli
16e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pater R. v.d. Vegt
Woensdag 20 juli
18.30 uur Woord- en Communieviering
Pastor R. Doornbusch
Zaterdag 23 juli
17e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering
Pater R. v.d. Vegt

Maandag 6 juni
2e Pinksterdag
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor J. Huisman

Woensdag 29 juni
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Woensdag 8 juni
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zaterdag 2 juli
14e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor J. Jansen

Zaterdag 30 juli
18e zondag door het jaar
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor J. Jansen

Zaterdag 11 juni
H. Drie-eenheid
19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames-en herenkoor
Pastoor J. Jansen

Woensdag 6 juli
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Woensdag 3 augustus
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Woensdag 15 juni
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

Zondag 10 juli
15e zondag door het jaar
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantu
Pastoor J. Jansen

Zaterdag 18 juni
Sacramentsdag
19.00 uur Eucharistieviering
Terugkomviering communicanten
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor J. Jansen
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Woensdag 13 juli
18.30 uur Woord- en Communieviering
Pastor R. Doornbusch

Woensdag 27 juli
18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

PROTESTANTSE
GEMEENTE
Zondag 29 mei
10.00 uur: ds. H van Dijk
Kindernevendienst: Charlotte Oude
Luttighuis
Eerste collecte: Jongeren diaconaat
Tweede collecte: Kerk

Zondag 12 juni
10.00 uur: ds. D. Juijn
Kindernevendienst: Rinske Gerritjans
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 10 juli
10.00 uur: ds. J. Meijer
Kindernevendienst: Han Sligt
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Tweede collecte: Kerk

Zondag 19 juni
10.00 uur: ds. Y. Hiemstra
Kindernevendienst: Charlotte Oude
Luttighuis
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 17 juli
10.00 uur: ds. D. Juijn
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 26 juni
10.00 uur: ds. P. ten Kleij
Kindernevendienst: Mariska v.d. Sluis
Eerste collecte:
Tweede collecte: Kerk

APOSTOLISCH
GENOOTSCHAP

DRIEKONINGENKAPEL

Zondag 5 juni
1e Pinksterdag
10.00 uur: oecumenische viering ds. D.
Juijn
Kindernevendienst: Jikkie Veenstra
Oppasdienst: Janna en Judith
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 24 juli
10.00 uur: Liturgiecommissie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Zondag 31 juli
10.00 uur: ds. C. Verrips
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 3 juli
10.00 uur: ds. D. Juijn
Kindernevendienst: Jikkie Veenstra
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Oecumenisch avondgebed
Op donderdagavond 2 juni om 19.00 uur vindt het Oecumenisch avondgebed
plaats.
Daarna zal er elke 1e donderdagavond van de maand om 19.00 uur in de kapel
van verpleeghuis St. Elisabeth het Oecumenisch avondgebed plaats vinden.

Op dit moment is de gemeenschap Twickel locatie Delden gesloten voor
diensten.
De locatie aan de Emmastraat wordt momenteel gebruikt voor Oekraïense
vluchtelingen.
Email: twickel@apgen.nl
Website: www.apgen.nl/twickel
locatie Delden,
Emmastraat 9, 7491 EH
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In de Heer zijn overleden
Henri Geeshink - 5 januari - 57 jaar - Marijkestraat 2
Harrie Janssen - 30 maart - 80 jaar - Bellinkweg 8 - e.v. M. de Waele
Johan Keizers - 3 april - 84 jaar - Langestraat 70 - e.v. V. Brandsen
Willie Poelman - 13 april - 89 jaar - Langestraat 74 - e.v. G. Asbroek
Hans Kerkhof - 21 april - 82 jaar - Stadshagen 143 - e.v. J. Siemer
Louise Dierker - 23 april - 96 jaar - Molenstraat 1 - w.v. Wevers
Johan Workel - 25 april - 83 jaar - Molenstraat 1
Harrie ten Velde - 4 mei - 78 jaar - Eekmolen 2 - e.v. J. Goselink
Gerard ter Grefte - 14 mei - 72 jaar - Nieuwstraat 23 - e.v. R. Kole
Bereikbaarheid pastorale team
Heilige Geest parochie:
J. Jansen,
pastoor (liturgie)
telefoon 06 - 46 90 72 33
e-mail: j.jansen@rktwentezuid.nl
Mw. R. Doornbusch,
pastoraal werker (diaconie)
telefoon 06 - 14 40 69 55
e-mail: pastordoornbusch@gmail.com
Drs. mw. A. Zoet,
pastoraal werker
telefoon 06 - 27 12 46 95
e-mail: annettezoet@gmail.com

Kind laten dopen?
Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van de H. Geest parochie te Delden
Mededeling secretariaat
In de maanden juni, juli en augustus is het secretariaat geopend op vrijdag van
9 tot 12 uur.
Van de pastoraatgroep
Paasviering ouderen
Op 6 april vond in Delden de Paasviering voor ouderen plaats. Na de mooie
eucharistieviering was er in de Driekoningenkapel een gezellig samenzijn. Het
was een prettige, gezellige en gemoedelijke middag.

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
telefoonnummer: 06 - 23 25 44 88.
Dit nummer is niet voor het melden van
uitvaarten.
Bankrelaties:
Geloofsgemeenschap Delden
NL24 RABO 0313 3020 57
Kerkbalans
NL38 RABO 0313 3074 31
Verliezen-verwerken:
Yns Vreeling, telefoon 074 - 376 22 12

Paasviering Driekoningenkapel

Administratie:
Langestraat 78, 7491 AJ Delden.
Geopend dinsdag- en vrijdagmorgen
van 09.00 uur tot 12.00 uur.
telefoon 074 - 376 12 01
e-mail: delden@heiligegeestparochie.nl
Secretariaat pastoraal team:
Mw. B. Horck, Langestraat 78, 7491 AJ
Delden
Geopend maandag tot en met woensdag van
08.30 uur tot 15.30 uur
donderdag van 14.00 uur tot 15.30 uur
telefoon 074 - 349 22 12
e-mail: contact@pastoraalteam.nl
Website:
www.heiligegeestparochie.nl/
delden

4 | KerkenNieuwsDelden 2022-3

Paasviering Driekoningenkapel
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De zin van het leven
Tijdens mijn drukke leven had ik de gelegenheid en het
voorrecht zeer talrijke mensen te ontmoeten,
vergaderingen en conferenties bij te wonen en van
gedachten te wisselen, vaak over ernstige problemen.
Maar nooit hoorde ik existentiële levensproblemen
aankaarten: waarom leven wij? Is er leven na de dood en
echt leven voor de dood? En wat is God?’ Wie is God? Op
zich een vreemde vraag, want ze veronderstelt dat God
wel degelijk bestaat. En dat is niet zo evident in tijden van
Godsverduistering, die ingetreden zijn in het van oudsher
christelijke Europa.
Weifelende gelovigen hebben problemen met het concept
van een almachtige God terwijl zij leven in een
onvolmaakte wereld. Hoe kan God tevens oneindig goed
zijn en toch niet verhinderen dat onnoemelijk kwaad en
vreselijke kwalen zich uitstorten over de mensheid? Covid
19 is er maar eentje van. Die paradox wordt hen door de
media elke dag aangereikt.
De
christelijke
godsdienstbeoefening
deemstert
(verflauwt) ook weg omdat ons Godsconcept te veel
verankerd is in het voorwetenschappelijke tijdvak. Het
stoelt op metaforen en beeldtaal met een voor de
hedendaagse mens soms misleidende duiding. Bovendien
heeft de Kerk het als instituut moeilijk, met haar strakke
dogmatische en bestuurlijke hiërarchie en een aantal
interne schandalen. Weliswaar hechten de moderne
media vooral belang aan het slechte nieuws.
Aanmoedigend voor de toekomst was ongetwijfeld het
concilie Vaticanum II, waarvan de vernieuwende
conclusies geleidelijk aan - ofschoon misschien te traag worden toegepast. Ook de huidige paus Franciscus poogt
door woord en daad de christelijke boodschap uit te
dragen als heelmiddel (en heilmiddel) voor de huidige
maatschappelijke problemen. Veel jonge mensen
hunkeren naar zingeving en naar inzichten die de horizon
van de zichtbare wereld overschrijden.
De zin van het leven is te zoeken naar de zin van het leven
Sinds de ontluikende homo sapiens rechtop is gaan lopen,
naar de hemel keek en de wonderbaarlijke krachten van
de natuur ontdekte, werd hij geconfronteerd met de
transcendentie, dit wil zeggen het zijnsmysterie. Ondanks
de fabelachtige ontdekkingen van de wetenschap heeft de
moderne mens nood aan spiritualiteit, aan een visie die
zin geeft aan het leven en aan geloof in de hoop dat het
beter wordt. De zin van het leven bestaat erin te zoeken
naar de zin van het leven. De hedendaagse geloofshoop
doet ons hunkeren, zonder dat we het helemaal beseffen,
naar een verloren paradijs. De waarden die daar heersen,
worden niet teruggevonden in de natuur, die evolutionair
onderhevig is aan de darwinistische “struggle for life” en
de dwang van het “sefish gene”.
Dan heb ik het over de onbaatzuchtige liefde, goedheid,
rechtvaardigheid, streven naar waarheid en schoonheid.

Dat zijn in wezen niet-natuurlijke deugden, die niet van
deze wereld zijn, maar die nodig zijn om de wereld te
herscheppen en beter te maken. Deze deugden,
belichaamd door ethische supermensen en heel in het
bijzonder door Jezus Christus, openbaren de menswording
van het goddelijke en oefenen: een bovennatuurlijke
aantrekkingskracht uit die we de Goede God kunnen
noemen. Hij is geen fysische schepper, maar een morele
herschepper van de werkelijkheid van en voor de mens.
Aldus wordt een blijde boodschap verspreid die een
hoopvol perspectief biedt: de God van de goedheid is de
toekomst van de mensheid. Zo wordt godsdienst
mensdienst. Het geloof in de herscheppende kracht van
de God van het Goede en de Liefde geeft grote kracht aan
mensen van goede wil. Niets is nutteloos, for better and
for worse. Het bestaan is een worden dat verbeterd kan
worden.
Want de evolutie van de mens is niet beëindigd. Die is
wellicht pas begonnen. Hoe zal de mens eruit zien over
500, 1000, 10.000 of 100.000 jaren? Wordt de homo
sapiens een robo(t) sapiens? Vele godsdiensten pogen een
ideale toekomst voor de mensheid aan te kondigen en te
bevorderen. Het gaat natuurlijk over het duiden van het
transcendente. Daarover kunnen wij enkel stamelen met
beelden, allegorieën, parabolen, verhalen.
Het leven op aarde zouden we het best kunnen indelen in
drie cruciale fasen en gebeurtenissen.
De vitalisatie van de anorganische stof of het ontstaan van
de eerste levende cel uit dode materie. Nog steeds een
enigmatische scheikundige reactie, die 3,5 miljard jaren
geleden plaatsvond.
De hominisatie van het dierlijke leven of de menswording
van het geëvolueerde dier, meer bepaald van de primaat
ten minste 3 miljoen jaren geleden en het ontstaan van de
zelfbewuste homo sapiens.
De divinisatie van de goede mens wat inhoudt dat de
mens zich afzet tegen de door Darwin beschreven
krachten van de evolutie, namelijk individueel en collectief
egoïsme (onverdraagzaamheid, vijandschap, agressie,
vormen van nationalisme, vreemdelingenhaat). De
“struggle for life and the survival of the fittest “ leidt tot
een gedrag dat in de Bijbel metaforisch is beschreven als
de zondeval en de erfzonde. Vandaag, nu de mens
massavernietigingswapens tot stand heeft gebracht, kan
collectief egoïsme leiden tot de uitroeiing van de
mensheid en haar mensen.
De evolutie van de mens is echter niet beëindigd. Maar
dank zij wetenschap en technologie krijgt hij hierop steeds
meer vat en invloed “for better and for worse”. Zijn
vrijheid laat hem ook toe alles te verknoeien. Een stille
stem echter - een transcendente intuïtie - leert hem dat
de mens een goddelijk ideaal kan bereiken. Ook de
auteurs van de bijbel waar zich hiervan bewust toen zij
schreven dat de mens geroepen is te “gelijken op het
beeld van God”. De mens wordt uiteraard geen God. Het
gaat om de go(e)dwording van de mens als eindpunt van
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de evolutie (het punt omega van Teilhard de Chardin). Die
veronderstelt de aanhoudende wenselijkheid van meer
medemenselijkheid, gerealiseerd door naastenliefde,
samenwerking, solidariteit, rechtvaardigheid, streven naar
waarheid. Allemaal deugden die de natuur overschrijden
en in die zin bovennatuurlijk en dus een goddelijke
betekenis hebben.
Het Genesisverhaal is dus een toekomstverhaal: de mens
ZAL geschapen worden naar het beeld en de gelijkenis van
God, die de go(e)dheid is, die liefde is zoals Johannes
schreef. Om het transcendente te duiden, gebruiken we
uiteraard manke beelden, metaforen en allegorieën als
gelukzaligheid, paradijs, hemel, verrijzenis of eeuwigheid.
Er komt alvast een moment dat het worden geworden is.
Dan is het gegrift op de vaste schijf van het Zijn. Dan blijkt
dat God de toekomst is van ons mens-zijn.
Dat Zijn is een evidentie. Het grote raadsel blijft het
worden van de mens. Troostend is alleszins de gedachte
dat ons zoeken naar een zin, zin geeft aan ons mens-zijn.
Aan het mens-zijn van de bewuste menselijke persoon
komt geen einde, ook al sterft hij en verlaat hij de
ruimtetijd om over te gaan naar het absolute zuivere Zijn,
dat God kan worden genoemd. Deze intuïtie komt in vele
godsdiensten voor maar ook in de grammatica van een
mooie taal als het Nederlands. Want van wie overleden is,
zeggen wij: “hij IS geweest”, wat betekent dat hij is
opgenomen in het Zijn en dat zijn persoonlijk verleden
onuitwisbare en onomkeerbaar is geworden. Vonken van
eeuwigheid schuilen in ieders bewuste verleden. Daarom
is het zo belangrijk van het leven met anderen het beste
te maken.
Antropologie en theologie vloeien derhalve in elkaar. In
het meer mens worden van de goede mens schuilt een
goddelijke kracht die hem optilt tot een zijnskwaliteit die
hem vergoddelijkt.
Alles kan dus worden samengevat in één zin.
Er is menswording van God en god-wording van de mens.
Em. prof. dr. Mark Eyskens Minister van Staat (in België)

Saint Christopher

Zomerzegening 10 juli 2022
Op zondag 10 juli vindt er in de H.
Blasius
in
Delden
een
gezinsviering plaats.
In deze viering wordt je
Christoffelmedaille gewijd. Deze
mag je zelf meenemen. Kinderen
van de basisschool die nog geen
medaille hebben, kunnen er één
krijgen. Anderen kunnen er één
kopen.
Na afloop van de viering is er
koffie en ranja, en een lekkernij. In
het kader van “Heel de parochie
bakt” zal het smullen worden van
al het meegebrachte lekkers.
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Verslag van de Vastenactie 2022
Jaarlijks voert de Nederlandse Katholieke Gemeenschap
tijdens de Vastentijd actie voor mensen die leven in
moeilijke omstandigheden, ook dit jaar. Wij willen
meewerken aan een wereld waarin iedereen -waar dan
ook- een goed leven kan leiden. Een wereld waarin
mensen zelf werken aan hun waardigheid en beschikken
over de mogelijkheden en voorwaarden daarvoor.
Het resultaat?
Dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen
zorgen en dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld
binnen de gemeenschappen. De campagne van 2022
stond in het teken van het beschermen van landrechten
van inheemse volken. Ieder jaar steunt Vastenactie
projecten die (in)direct te maken hebben met
landrechten.
Wij kunnen als Geloofsgemeenschap terugzien op een
zeer geslaagde Vastenactie, met dank aan al diegene, die
zich op welke manier dan ook hebben ingezet om deze tot
een succes te maken. Vooral ook dank aan alle gulle
gevers die voor een mooie opbrengst hebben gezorgd. In
2022 samen goed voor € 2.754 een prachtig resultaat.
Bedankt! dat je hebt meegedaan aan de Vastenactie.
M.O.V. groep Geloofsgemeenschap H. Blasius Parochie
H.Geest
Acht jubilarissen bij Blasiuskoor Delden
Zaterdag 14 mei heeft het Blasiuskoor Delden na ruim 2
jaar onderbreking door corona, haar jaarlijks Caeciliafeest
gevierd. Het feest werd overschaduwd door het
plotselinge overleden van koorlid Gerard ter Grefte in de
morgen van 14 mei. In de eucharistieviering, voorgegaan
door pastoor Jansen, werd er naast aandacht voor de
jubilarissen, ook stil gestaan bij het plotselinge overlijden
van Gerard ter Grefte.
In de viering werd onder leiding van dirigent/organist
Hans Middelhuis de Messa Laus Tibi Christe van Federico
Caudana gezongen. Aan het eind van de viering werden de
jubilarissen van de jaargangen 2020, 2021 en 2022
gehuldigd. Dit werd voorafgegaan door een persoonlijk
woord van dank richting onze dirigent Hans Middelhuis.
De pastoor sprak zijn waardering uit voor de prettige
samenwerking en inzet, om samen met het koor te komen
tot een goede kwalitatieve invulling van de vieringen.
Hierna las Pastoor Jansen de onderscheidingsbrief voor
van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, waarin de
jubilarissen bedankt werden voor hun verdiensten in de
kerkmuziek. Hierop werden de onderscheidingen
behorende bij hun jubileum, door pastoor Jansen

HEILIGE BLASIUS

Herman Rupert en Pastoor Jansen

uitgereikt
aan:
Antoon
Döbber,
Alphons Krooshoop
en Henk Harperink
voor hun 25 jarig
koorjubileum
Jacintha de Witte
voor haar 40 jarig
koorjubileum
Lidie Efftink, Angela
Terhalle en Herman
Rupert voor hun 50
jarig koorjubileum,
Marinus Visschedijk
voor zijn 60 jarig
koorjubileum.
Gevolgd door een
prachtige
bos
bloemen uitgereikt

door voorzitster Giny Geerling.
Aansluitend was de feestavond bij het Wapen van Delden.
Deze ging in aangepaste vorm door onder het genot van
een hapje en een drankje. De alten die verantwoordelijk
waren voor de organisatie lieten in hun welkomstlied de
laatste 2 jaar de revue passeren, die er door corona heel

anders uitzag met niet zingen, zingen in kleine groepjes,
veel extra repetitietijd en de blijdschap dat wij nu weer
met z’n allen als koor kunnen zingen. Het was een
waardevolle en mooie avond samen.
Om de door de pastoor geroemde kwalitatieve invulling te
kunnen blijven geven, is het koor continu op zoek naar
nieuwe koorleden, die in de warme omgeving van het
koor een steentje willen bijdragen aan de vieringen in de
Kerk. Een goede koorbezetting stelt ons in staat het
huidige repertoire te kunnen blijven zingen en uit te
breiden met nieuw repertoire. Iedereen is welkom. Met
name zoeken wij aanvulling bij de heren. Houdt u van
zingen, schroom dan niet, en neem contact met ons op via
email naar blasiuskoordelden@gmail.com of telefonisch
met secretaris Gerard Reimert, telefoon 06 - 12 23 15 82.
Wij zoeken geen professionals, ook wij zijn allemaal
goedwillende amateurs, die in een warme, gezellige
omgeving tot heel mooie dingen komen. U kunt altijd
geheel vrijblijvend komen proeven hoe de sfeer is en hoe
het is om in ons koor mee te zingen. De repetities worden
gehouden op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur
(incl. koffiepauze).
U bent van harte welkom.

V.l.n.r. Jacintha de Witte, Antoon Döbber, Lidie Efftink, Henk Harperink,
Marinus Visschedijk, Alphons Krooshoop en Angela Terhalle.
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Predikant:
Ds. Dick Juijn
Kerkplein 1, 7491 BM Delden
telefoon 074 - 349 14 98, of
06 - 15 88 31 26
e-mail: dickjuijn@planet.nl
Coördinator voor vrijwillige kosters
Mw. Wiarda Heerze
telefoon 06 - 53 56 96 49
e-mail: wiardaheerze@hotmail.com
Kerkelijk Bureau:
Kerkstraat 6 (De Voorhof)
telefoon 074 - 376 23 69
Open dinsdag 09.00 uur - 11.30
uur
e-mail: k.b.delden@hetnet.nl
Correspondentieadres:
Protestantse Gemeente Delden
Kerkstraat 6, 7491 BL Delden
telefoon 06 - 14 15 44 15
e-mail:
scribapgdelden@gmail.com
Bankrelaties:
Diaconie
NL08 RABO 0313 3066 13
College van kerkrentmeesters
NL96 RABO 0313 3773 91
St. Vrienden van De Oude Kerk
NL18 RABO 0313 3221 47
Vrijwillige bijdrage
NL48 RABO 0373 7176 87
Beluisteren kerkdiensten:
via internet: ww.kerkdienstgemist.nl
Overijssel, Delden.
Ook te beluisteren: Kerkdiensten
van afgelopen maanden
Begrafenisdiensten.
Website:
www.pgdelden.nl
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In memoriam: Gerrit Zilvold
Op 19 maart 2022 overleed in de leeftijd
van 82 jaar Gerrit Zilvold (Timmersweide
9, Hengelo). Samen met zijn vrouw Kristin
bezocht hij, vanuit Hengelo, vaak de
diensten in de Oude Blasius en jarenlang
waren zij betrokken gemeenteleden. De
Oude Blasiuskerk was voor Gerrit een fijne
plek. Hij genoot van de mooie ruimte, van
de liturgie, van het orgel, de muziek, de
teksten en de mensen. Samen bezochten
ze regelmatig de concerten in de kerk en
Gerrit heeft een aantal jaren als suppoost
mensen in de kerk rondgeleid. Hij was
dankbaar voor zijn rijke, gevulde leven.
Geloof, theologie, bijbel, kerk, was één
Gerrit Zilvold
van de lijnen in zijn leven. Afkomstig uit
een orthodox kerkelijk milieu, was hij zijn leven lang op zoek naar nieuwe
inzichten en verwoordingen van ‘oude waarheden’. Gerrit was een markant en
veelzijdig mens. Hij legde gemakkelijk contact en had een groot netwerk van
vrienden en collega’s. Na zijn studie geneeskunde aan de VU in Amsterdam
specialiseerde hij zich in de revalidatiegeneeskunde. Hij werd benoemd tot
directeur van revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede en tot hoogleraar
revalidatiegeneeskunde en -technologie aan de UT in Enschede. Hij heeft op
die terreinen veel tot stand gebracht. Naast zijn werk als arts en directeur bleef
hij graag bezig met onderzoek en onderwijs. Hij reisde graag, voor zijn werk,
maar ook in vakanties met zijn gezin. Dan moest er veel bezocht, beleefd,
gezien en verteld worden. Voor de afscheidsdienst op 25 maart in de Oude
Blasius zocht hij zelf de muziek, liederen en teksten uit, met nadruk op de
evangelielezing Mattheüs 25:31-40. De dag daarop hebben wij hem op Het
Stille Hofje in Den Dolder aan de aarde toevertrouwd, en wat meer is,
toevertrouwd aan de vrede van God.
ds. Ria de Vries, Almelo
In memoriam: Jenneken Bertha Weenk-Renting
Aan een strijd van anderhalf jaar is een einde gekomen. Of was het 45 jaar en
was het laatste anderhalf jaar reservetijd? Maar wat een doorzetter! Op
maandag 28 maart 2022 stierf Enneke Weenk. Ze woonde met Wim aan de
Steinwegstraat en is 74 jaar geworden. Bijna 75. Dat was voor haar geen doel
meer. Ze wilde juist geen 75 worden. Haar lichaam was op, of zoals ze zelf zei:
net 0%.
Enneke werd geboren in Megchelen, een
dorpje in de Achterhoek. Toen ze 6 was,
vroeg haar moeder: wat wil jij later
worden? Haar antwoord: ik wil mooie
dingen maken! In Arnhem volgde ze een
opleiding tot leraar naald- en textiele
werkvormen. Voor haarzelf heeft ze nooit
kleren hoeven kopen. Haar beide zonen
kregen complimenten over de mooie
kleren die ze altijd aan hadden.
Toen ze midden 30 was werd Enneke ziek,
een ziekte die nooit meer is overgegaan,
veel operaties aan haar been en toch is ze
altijd staande gebleven. ‘Altijd denken in Enneke Weenk
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oplossingen’, was haar motto.
Met Enneke kon je prachtig discussiëren, soms wat
overbezorgd, maar altijd met de juiste intentie. Een
tomeloze inzet als vrijwilligster, in Delden als secretaresse
in het zoutmuseum, maar ook de jaarlijkse boekenmarkt
en het tuinonderhoud rond de Oude Blasius. In 1988 zijn
Enneke en Wim in Delden komen wonen en er ook nooit
meer weggegaan. Een prachtige tijd.
September 2020 werd bij Enneke een hersentumor
geconstateerd. Daardoor kon ze steeds minder mensen
ontvangen, maar ze was enorm verguld met alle
contacten, die hielden haar op de been. Ze vond dat ze
genoeg had gestreden, daarom ook was haar de dood
geen strijd. In alle rust, met de meest dierbaren om haar
heen, sloot ze haar ogen. Voorgoed.
Op zaterdag 2 april hebben we een dankdienst gehouden,
door Enneke zelf voorbereid. Als tekst had ze gekozen
voor een paar verzen uit Filippenzen 4. Het gaat om
dankbaar zijn, vriendelijk zijn en niet bezorgd zijn. Of zoals
ze Wim en de kinderen op het hart drukte: altijd blijven,
altijd doorzetten en blijven volhouden! In dat vertrouwen
is Enneke in Borne gecremeerd.
Ds. Dick Juijn
Bij de diensten
Zondag 5 juni: de eerste zondag na het uitkomen van dit
nummer, is gelijk een feestelijke zondag. We vieren
Pinksteren, en dat doen we buiten op het kerkplein van de
Oude Blasius als protestanten en katholieken samen. We
laten hoe dan ook het Pinkstervuur weer branden, in de
hoop dat we de warmte daarvan ons aller hart zal raken.
De zanggroep van de Oude Blasius en twee trompettisten
werken mee. In de Oude Blasius zelf zal kinder- en
jeugdkerk plaatsvinden. Wat een feest dat dit na 3 jaar
weer mogelijk is.
Dan op zondag 12 juni, het feest van de Drie-eenheid,
Vader, Zoon en Heilige Geest, wil ik met u nadenken over:
de drie stadia van onze geloofsweg. We lezen Matteus 28,
16-20. Waarom die Drie-eenheid? Dat is opdat wij niet te
benepen over God te denken. God verpakt zich immers op
verschillende wijzen. Op drie manieren, maar op nog vele
wijzen meer.
Op zondag 19 juni zal ds. Yvonne Hiemstra uit Ee
(Friesland) voorgaan. Samen volgden wij een studie, en in
september zal zij in Nijmegen promoveren in de
godsdienstwetenschap. Op het leesrooster staat: Lucas 8,
26-39.
Zondag 26 juni zal ds. Peter ten Kleij uit Nijverdal
voorgaan. Gelezen wordt Lucas 9, 51-62.
Op zondag 3 juli wil ik evenals vorig jaar aan het begin van
de vakantie, aandacht schenken aan een paar moeilijke
vragen, gesteld door kinderen van een school waar ik
onlangs mocht vertellen over de kerk en het geloof. Rond
het thema: God, hoe zit dat eigenlijk? Een hele slimme
vraag was: God heeft alles gemaakt, maar kan God ons

ook allemaal zien?
Op zondag 10 juli zal ds. Johan Meijer uit Borne voorgaan.
Bijbellezing is dan: Lucas 10. 25-37.
Zondag 17 juli, hartje zomer, dus geen al te lange dienst,
waar ik stil wil staan bij ‘een oase van getuigen’. De kerk
leeft van verhalen en herinneringen. Een herinnering aan
een Mens die groot was door klein te zijn. We lezen
enkele gedeelten uit Hebreeën 11 en 12.
Op zondag 24 juli staat de dienst onder leiding van de
liturgiecommissie, in de vorm van een ochtendgebed.
Zondag 31 juli is ds. Carmian Verrips uit Bentelo de
voorgangster. De tekst van deze zondag is: Lucas 12, 1321.
Paaskaars dubbel
Op Goede Vrijdag werd de Paaskaars van 2021 gedoofd en
de kerk uitgedragen. Zij had haar taak volbracht. Iedere
zondagmorgen en ook bij diensten door de week heeft de
kaars gebrand en was zij het symbool van de verrezen
Christus. Volgens goed gebruik gaat de kaars daarna naar
iemand onder ons waar het licht verder kan schijnen. We
zien dat ook wel als een soort van ereteken.
Aangezien er uit het voorgaande jaar nog een kaars over
was, welke werd gebruikt in de zijkapel, mochten we dit
jaar 2 huishoudens verblijden met dit licht uit de Oude
Blasius. In de week na Pasen mochten Maaike Sligt en ik
een kaars bezorgen bij Wieb Dekker. Voor hem een totale

Ds. Dick Juijn en Henk Lantink
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Coventrygebed
Ook de komende maanden gaan we door met het bidden
van het Coventrygebed op vrijdagmiddag om 12.15 uur in
de zijkapel van de Oude Blasius. Een korte dienst van 10
minuten, zittende in een ruime kring. De oorsprong van
het Coventrygebed: In 1940 werd de kathedraal in
Coventry (VK) gebombardeerd. Twee verkoolde balken
werden gevonden in kruisvorm. Zo ook drie spijkers. De
deken van de kathedraal zag er de weg van vrede en
verzoening in. Sindsdien wordt over de hele wereld iedere
vrijdag rond 12.15 uur het Coventrygebed gebeden. We
voelen ons machteloos en angstig in deze tijd. Maar als
kerk kunnen we, juist nu, bidden om vrede en verzoening.
Lid in de orde van Oranje-Nassau
Over een ereteken gesproken … we hebben er in onze
gemeente een gedecoreerde bij. Op 26 april werd Wim
Schultze naar het gemeentehuis in Goor 'gelokt' om daar
onderscheiden te worden tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Een van zijn vele verdienstelijke taken is het
onderhoud van de tuin rondom kerk en pastorie van de
Oude Blasius. Met zijn collegae is Wim wekelijks op
donderdagmiddag actief om velen te laten genieten van
dit stukje paradijs op aarde.
Het is hem meer dan gegund en we feliciteren Wim van
harte met deze onderscheiding.

Maaike Sligt en Wieb Dekker
verrassing, maar wel een blijde. Vanwege lichamelijk
ongemak kon Wieb langere tijd niet in de kerk komen, en
zo brachten wij een deel van de kerk bij Wieb thuis.
Gelukkig is hij nu weer vaak in ons midden en we danken
hem voor o.a. het bezorgen van de orde van dienst bij
mensen thuis en voor zijn opbouwende opmerkingen over
ons gemeentewerk.
In de week voor Hemelvaart werd een kaars bezorgd bij
Ank en Henk Lantink in Deldenerbroek. De kaars heeft een
bijzondere betekenis daar zij ook brandde bij de doop van
kleindochter Willemijn. Ank is zeer actief als
wijkcontactpersoon in Deldenerbroek en Henk is nu ruim
een jaar koster bij uitvaartdiensten. Ook voor hen veel
licht toegewenst met deze kaars.
Boekbespreking
In het vorige Kerkennieuws schreef ik over het plan om in
enkele bijeenkomsten het boek van Tim Vreugdenhil,
“Opener dan ooit” te lezen en te bespreken. Dit gaat over
nieuwe kansen voor de kerk na de coronatijd. Acht
mensen hebben gereageerd. Ik wil beginnen op maandag
4 juli om 10.00 uur in De Voorhof. In de eerste
bijeenkomst lezen en bespreken we het eerste hoofdstuk,
dat gaat over: hoe omarm je een crisis. Samen maken we
dan ook afspraken voor het vervolg.
Wim Schultze
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Bloemenbusje
Bloemenbusje
Via de tuin een overstapje naar de bloemen in de kerk.
Wat zielig hing er jarenlang tussen de 2 grote kerkdeuren
een houten kluisje met daarop de woorden: Zending. Bijna
onopvallend. Velen liepen er aan voorbij. Er is ook nogal
wat concurrentie … een busje voor de Voedselbank, het
kaarsenpotje, de bloemengieter, collectes in de kerk. Het
busje bleef zo goed als leeg. Misschien ook wel omdat op
zondagmorgen steevast wordt gecollecteerd voor de
Zending (beetje oud woord voor “Zorg voor je naaste
dichtbij en verder weg”). Een stukje zorg voor de naaste is
ook de bloemengroet op zondagmorgen. En nu de
bloemen zo duur zijn geworden … We vroegen Marieke
Zijlstra het wat treurige kluisje een fleurige uitstraling te
geven. Helemaal in de lijn van het nieuwe doel: Bloemen.
Sinds eind april hangt ze er weer, fier tussen de beide
kerkdeuren. En ze valt op, want na jarenlange leegstand
komen de eerste giften weer binnen. Dank voor uw gaven.
Preeknabespreking
Voor wie wil is er gelegenheid om de preek van zondag 12
juni na te bespreken. Een soort van ‘keek op de preek’. Op
maandagmorgen 13 juni van 10.00 uur tot 11.00 uur in de
Voorhof. Er is koffie en meestal neemt een van de
deelnemers ook wat lekkers mee. Aanmelden is niet
nodig. Na de vakantie pakken we de nabespreking weer
op.
Driekoningenkapel
Voor de Coronatijd waren er wekelijks 2 kerkdiensten in
de Driekoningenkapel, de kapel van Huize Elisabeth en De
Wieken. De diensten op vrijdagmiddag werden verzorgd
vanuit onze kerk. Kleinschalige vieringen met veel
persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer. Voor deze
diensten was een grote groep vrijwilligers actief.
Bewoners werden trouw begeleid naar de kapel. Het team
van de Geestelijke Verzorging heeft onlangs alle bewoners
gevraagd naar hun wensen voor de kerkdiensten. Daar is
uitgekomen dat het merendeel van de bewoners graag
structureel of minder structureel de zondagsdienst wil
bijwonen in de Oude Blasius. Er wordt hiermee een start

gemaakt op zondag
12 juni. Hoe een en
ander praktisch zal
werken, zal zich
moeten
uitwijzen.
Maar
het
enthousiasme hierin
van de geestelijk
verzorger, mw. Yda
Schuitema, en enkele
vrijwilligers is groot.
Dit betekent dat in de
kapel de diensten op
vrijdagmiddag
en
zondagmorgen
(voorlopig) niet zullen
worden hervat. De
kapel blijft wel haar Driekoningenkapel
functie behouden en
vanuit het verzorgingshuis is gevraagd of wij als Oude
Blasius willen overwegen om onze kleinere vieringen
(denk aan Biddag en Dankdag) niet in de kerk maar in de
Driekoningenkapel te houden. En of we daarnaast ook de
verantwoording
willen
houden
voor
een
Avondmaalsdienst op Witte Donderdag, een kerstviering
en een dienst met Pinksteren. Ook het oecumenisch
Avondgebed op donderdagavond zal worden gevierd in de
kapel. De kerkenraad heeft aangegeven hier positief
tegenover te staan.
Kosterij wordt logeerhuis
Er wordt bijna dagelijks hard gewerkt in en rond de
Kosterij op het Kerkplein. Er wordt me weleens gevraagd:
wanneer komen de nieuwe buren en wie zijn de
gelukkigen? Toen Wiarda Heerze uiteindelijk besloot niet
in de kosterij te gaan wonen, is een ander plan, wat al een
tijdje leefde binnen de diaconie, opnieuw op tafel
gekomen. En dat plan
is: maak van de
kosterij
een
logeerhuis
waar
mensen
die
mantelzorg verlenen
maximaal 2 weken op
adem kunnen komen
van hun energievolle
taak. Dit plan is
verder uitgewerkt, er
zijn mensen gezocht
en gevonden om een
stichtingsbestuur te
vormen
en
de
kerkenraad
heeft
haar fiat gegeven aan
dit plan, om de
woning
niet Kosterij wordt logeerhuis
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economisch maar sociaal in te zetten. Doordat de
renovatie enige vertraging oploopt, loopt ook de opstart
van het logeerhuis enige vertraging op. Het ligt in de
bedoeling om in het najaar in een gemeentebijeenkomst
uitleg te geven over dit plan. Zelf ben ik zeer ingenomen
met dit diaconale doel.
Vakantie en vervanging
In Delden neemt het aantal toeristen deze weken weer
flink toe. Ook de hele kerk zal in de middag weer geopend
zijn tussen 14.00 uur en 16.00 uur dankzij de suppoosten.
Zelf hoop ik deze maanden ook enkele weken vakantie te
vieren. Er is vervanging geregeld met de predikanten in de
buurt. Na Pinksteren zal ik enkele weken de predikanten
van Markelo vervangen. We zijn goede buren!
Om over na te denken…
Mevrouw Jolink - laat ik haar hier zo noemen - was een
gewone dame. Ze was niet rijk, niet geleerd en ook niet
opvallend. Wat ze wel had was een hart. Een zoon van
vrienden van haar was verslaafd aan drugs. Hij stal, onder
meer van zijn ouders. Afkickpogingen baatten niet. De
jongen moest uiteindelijk het huis uit. Mevrouw Jolink
heeft toen iets doms gedaan: ze nam hem in huis. Dat
heeft ze geweten. Ze vond hem regelmatig met een naald
in de arm in de badkamer. De jongen was soms dagen
weg. Hij bleef stelen, ook van haar. Toch mocht hij steeds
terugkomen. Uiteindelijk slaagde hij erin om af te kicken.
Die jongen is nu getrouwd, heeft een baan en kinderen.
Dankzij mevrouw Jolink, die een hart had.
Met een hartelijke groet, Ds. Dick Juijn

Uit de kerkenraad
U hebt ons een tijdje gemist, maar we zijn weer terug in
het Kerkennieuws. In dit artikel geven wij u een
overzichtje van de besluiten die de kerkenraad het
afgelopen half jaar heeft genomen.
23 augustus 2021
De zittingsduur voor ambtsdragers is vastgesteld op 2
termijnen van 4 jaar.
11 oktober 2021
Per 19 september is Maaike Sligt aangesteld als scriba van
de kerkenraad.
De kerk-app is geïnstalleerd, de kerkradio zal met ingang
van 1 januari stoppen.
Marianne Nijman is de nieuwe redacteur van
Kerkennieuws. Henk van der Spek neemt de verspreiding
van Kerkennieuws voor zijn rekening. Kerkennieuws zal 6
keer per jaar verschijnen.
29 november 2021
We bieden de oppasdiensten voor kinderen van 0-4 jaar in
het vervolg alleen aan op hoogtijdagen en bij bijzondere
diensten.
31 januari 2022
Per 23 januari is Joke Lammertink aangesteld als
ouderling.
We vervangen het consistoriegebed door een gebed aan
het begin van de dienst door de predikant. De vorm zal
zijn: votum, gebed en groet. Tijdens het bidden van het
“Onze Vader” luiden we voortaan de kleine klok.
Het zendingsbusje is opgeknapt door Marieke Zijlstra. Dit
busje gebruiken we in het vervolg als bloemenbusje in
plaats van de bloemengieter.
De kosterwoning knappen we op, er is een plan
gepresenteerd om in de toekomst de kosterswoning te
gebruiken als logeerhuis voor mantelzorgers. Op 16 mei
beslist de kerkenraad hierover. De bedoeling is dat het
project twee jaar zal duren.
14 maart 2022
Mirjam Witvoet verzorgt voortaan de bloemen in de kerk,
Hillie Vochteloo blijft reserve.
Er komt een overleg met de gemeenten Borne en Hengelo
om een gezamenlijke catechisatiegroep te vormen.
Presentaties, bijvoorbeeld bij diaconieprojecten zullen in
het vervolg maximaal 5 minuten duren.
In september stopt Arie Mulder als voorzitter van de
kerkenraad. We hebben Herman Loohuis bereid gevonden
om hem op te volgen.
Namens de Kerkenraad
Maaike Sligt-Ferwerda, Scriba
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SPELREGELS
Pinksteren
Zoals we in de veertigdagentijd de dagen tellen tot Pasen, tellen we na de Paasdagen verder. Zaterdag 4 juni is het de
negenveertigste dag na Pasen; de hierna volgende dag de vijftigste: Pinksteren! Het Pinksterfeest was in het oude Israël,
van oorsprong een oogstfeest. Van de eerste oogst van de nieuwe gerst, moest een eersteling naar de tempel worden
gebracht. Voor het volk van Israël, was de periode van het Paas- tot het Pinksterfeest, geen feestelijke tijd, maar een tijd
van rouw. (De geschiedenis leert namelijk dat er juist in deze periode in de loop der eeuwen, vele vervolgingen zijn
geweest; niet in het minst door de gevreesde kruistochten).
Terug naar de vijftigste dag; de dag waarop het volk later ook is gaan vieren dat God zijn tien geboden aan Mozes heeft
gegeven op de berg Sinaï. Lucas schrijft: 'Op die vijftigste dag na het Paasfeest, waren allen bijeen en het geschiedde
plotseling vanuit de hemel een geluid als van een krachtig voortgebrachte adem en het vervulde het gehele huis. En
door hen werden gezien 'tongen als van vuur' en allen werden vervuld van Heilige Geest en zij begonnen in andere
tongen te spreken, zoals de Geest hen gaf uit te roepen (Kees Bergström).
Zo vormde zich -misschien- de eerste kerkelijke gemeente.
Johanna Stronks

Pleidooi voor behouden
Als je het niet begrijpt
onthoud het dan tenminste.
Zodat er later iets te begrijpen valt.
Als de tijd rijp is.
Daarom scheppen schrijvers
hun waarheid in verhalen.
Vormen kunstenaars het beeld.
Spelen spelers hun spel.
Theater en doeken
film en boeken.
De handvatten voor het geheugen.
De waarheid vermomt als leugen.
De kunst van het leven.
De verhalen.
De herhaling.
Om te zien
wat je toen niet zag.
Fred Delfgaauw

Lutherse diensten
In de Lebuïnus Kapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te Hengelo aanvang 10.30 uur.
Zondag 5 juni
Zondag 3 juli

ds. Jaap Wiegers
ds. Nico Pronk
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RAAD VAN KERKEN-DELDEN

Raad van Kerken - Delden

Oecumenische dienst 1e Pinksterdag
Op zondag 5 juni vieren we om 10 uur het Pinksterfeest in
de tuin van de Oude Blasius. Vele jaren was het een
traditie op de 2e Pinksterdag. Van de beide
geloofstradities was er dan één voorganger. Het RK
kerkkoor of Cantu zong, en omdat het in de buitenlucht
plaats vond, voelden we de Geest die ons weer zou
inspireren in de komende tijd, al waaien .

bidden en te zingen.
Omdat dit even het laatste kerkennieuws voor de
vakantieperiode is, kan ik zeggen dat het avondgebed
doorgaat in de vakantietijd. Elke 1e donderdagavond van
de maand om 19.00 uur in de kapel van verpleeghuis St.
Elisabeth. U kunt hierover ook het Hofweekblad volgen.
Na de vakantieperiode proberen we de activiteiten van de
Raad van Kerken weer op te pakken en kunnen we U
alvast melden dat rondom de Vredesweek half september
wij een bijzondere spreker, Peter Nissen, hebben
uitgenodigd. Hij komt vertellen over de Heiligverklaring
van Titus Brandsma en diens leven. Titus was karmeliet en
is op 15 mei door Paus Franciscus in Rome heilig
verklaard. Hij is dus nu een echte Heilige. U leest later nog
over de juiste datum waarop hij zal spreken in de Oude
Blasius.
Ook een avond over de Stolpersteine en de film komen in
het komend seizoen nog op het programma, maar we
moeten zien of corona ons met rust laat of … weer
binnenkomt.
De tijd zal het ons leren.
Vriendelijke groet,
Ria Mudde, voorzitter

Pinksterfeest in de tuin van de Oude Blasius
Maar tijden veranderen. Er is geen voorganger van de RK
zijde beschikbaar. Geen koor dat kan zingen. Dus hebben
we een andere wending aan het geheel gegeven in
overleg met ds. Juijn. Hij gaat 1e Pinksterdag voor samen
met de leden van de Raad van Kerken. Het koor van de
Oude Blasius zal zingen en Douwe de Vries en Jan Bouke
Zijlstra zullen hun trompetten laten klinken. Alles onder de
bezielende begeleiding van Matthijs ten Thije.
Na 2 jaar geen viering meer te hebben vanwege corona,
willen we dit jaar er weer een mooie dienst van maken,
die ons allen mag inspireren de komende tijd. We hopen
op goed weer, waar we al jaren vanuit gaan. En meestal
hebben we geluk. Wees allen welkom in de buitenlucht op
de 1e Pinksterdag in de tuin van de Oude Blasius.
Oecumenisch avondgebed in de kapel van St. Elisabeth
Op donderdagavond 2 juni om 19.00 uur vindt het
Oecumenisch avondgebed plaats. Dit keer in de kapel van
St. Elisabeth. Wij zijn weer uitgenodigd om daar te mogen
vieren zodat ook eigen bewoners hieraan kunnen
deelnemen.
Ds. Henri Esser zal in dit avondgebed voorgaan. Hij is weer
hersteld van zijn hersenschudding na een vervelende val.
We zijn blij hem te mogen ontmoeten. Herman Rupert zal
ons bij het zingen begeleiden op de piano.
U bent hier allen uitgenodigd een half uurtje samen te
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Hoera … een nieuwe uitdaging voor U ?
Al vele jaren lang zijn er elke zomer openingstijden van de
beide Blasiuskerken en kunnen toeristen in de
middaguren de kerk bezichtigen en er rondkijken.
Gepensioneerde kerkleden leiden mensen rond of
beantwoorden hun vragen. Maar … altijd in een goede en
gezellige sfeer. Het is tenslotte vakantie voor de toerist.
Maar elk seizoen vallen er weer suppoosten weg. Dus
vandaar nu een nieuwe kans en een nieuwe oproep …
Wordt Suppoost in één van de beide Blasiuskerken. U
bent 1 keer in de tien dagen een middag van 2 tot 4 uur
aan de beurt om suppoost te zijn.
U krijgt alle informatie hoe dit in zijn werk gaat en welke
verantwoording u heeft voor de kerk. Maar ik kan u
zeggen uit eigen ervaring … Het is prachtig werk de
mensen te informeren over het kerkgebeuren in Delden.
We mogen trots zijn dat onze kerken hier nog open zijn. U
hoort andere verhalen als mensen de kerk bezoeken, als
ze een kaarsje willen aansteken, als ze een verhaal kwijt
willen etc.
Vanaf half juni gaan de kerken weer open, dus geeft uzelf
nog snel op. Wij kunnen nog vele mensen gebruiken.
U kunt zich opgeven voor de RK Blasiuskerk bij Paul
Gerritjans, tel. 074 - 376 28 69 en voor de Oude Blasius bij
Arie Mulder, tel. 074 - 376 32 14. We hopen dat enkele
mensen zich hiervoor beschikbaar stellen … wie weet ?
Ria Mudde, suppoost

APOSTOLISCH GENOOTSCHAP
Kiezen voor eenvoud, richting en variatie

ontdekken wat van waarde blijkt te zijn voor oud en jong,
voor jou, voor mij.’ Want … ‘er gaat een groot verhaal van
Geliefd mens,
hart tot hart in iedere taal.’ Wat is eigenlijk dat ‘grote
Wie mag ik voor je zijn? Aan het begin van een eredienst
verhaal’ dat ‘van hart tot hart’ gaat? En ‘in iedere taal’,
klopt degene die voorgaat op de deur. Het is een uiting van waar zou dat over gaan? Is ‘groot’ misschien een woord dat
bescheidenheid en van de wens werkelijk met elkaar in
ons op het verkeerde been kan zetten?
contact te komen. Misschien dat jij wilt opendoen,
Verlangen naar samenleven
ontvankelijk kunt en wilt zijn. Eigenlijk is die klop een bede, Kiezen voor eenvoud, richting en variatie staat er als titel
een vraag: ‘Hier ben ik, mag ik bij jou zijn?’
boven deze eerste weekbrief die we samen aan u mogen
schrijven. Alain Clarke schreef recent over zijn verlangen
Mag ik ...
naar samenleven onder meer:
met je lachen
en met je huilen
‘Ik zou willen spelen met u alsof we twaalf zijn
als het spannend is, gewoon dichtbij
Samen verdwalen in onze eigen verhalen
met je vieren en met je dansen
Elkaar leren kennen achter de vooroordelen
soms een zakdoek voor je zijn
En onze complexiteit naar een liefdevolle simpelheid
vertalen.
Als het mag
echt naar je kijken
Ik zou het idee wat een goed leven is willen bespreken.
en je zien zoals je bent
Brood breken, vers bereid eten delen terwijl we onze
samen danken
verschillen en onze overeenkomsten met elkaar laten
samen denken
spelen.
samen zoeken naar wat wel
Met respect zoals we dat vroeger deden.
Mag ik …
van je leren
twijfels delen
vergeven als de tijd er klaar voor is
soms verwonderen of het omgekeerde
eerlijk zeggen dat wat is
als het mag ook
samen voeden
samen delen
samen werken
samen liefde
ons geloof
Mag ik zo
een vriend zijn
of
bij jou zijn als dat past
mag het zo met jou en mij
en
wil jij dit dan ook met mij?
Wie wil je zijn?
Deze woorden gaan over een attitude, over hoe wij mens
willen zijn in deze wereld: eenvoudig, integer,
ongekunsteld, sprankelend. Meebuigen met en
aanvaarden van het soms ook complexe leven en
tegelijkertijd kiezen voor liefhebben. Vanwege ons geloof
dat we in alles ten diepste met God te doen hebben.
Het grote verhaal
Zondag 17 april klonk tijdens de bijzondere
paasontmoeting een lied met de woorden: ‘Samen de
toekomst binnentrekken, waarin we vast en zeker gaan

Ik zou weer willen horen bij één grote groep die bestaat uit
verschillende groepen.
Dat is toch wat we altijd hebben geroepen.
Nederland wat Nederland maakt.
Dat je erbij hoort ongeacht …
Er zijn geen tutorials, geen handleidingen en het is niet
iemand voor de klas.
Maar het is ons innerlijk kompas waarop we moeten leren
vertrouwen …
Het is liefde, liefde is onze gids.’
Innerlijk kompas
Een houvast- en richtinggevende vraag om aan jezelf te
stellen is: wat zou de liefde doen? Zouden de antwoorden
dan niet van binnenuit komen, zuiver zijn én ruimte
scheppen voor een variëteit aan mogelijkheden? Het
vraagt durf en aandacht om dit innerlijk kompas te
ontdekken en erop te leren vertrouwen.
Ruimte voor verscheidenheid
Onze planeet vraagt het ook: mag het met meer eenvoud?
Ons embleem, met het licht van de liefde dat wordt
doorgegeven, geeft de door ons gewenste en gekozen
richting aan. Voor de eigen vierkante meter, voor de
wereld en voor ons werk. Met daarin ook nieuwe vormen
die we samen gaan ontdekken. Met ruimte voor
verscheidenheid. Dat je erbij hoort, ondanks en dankzij
verschillen. Volwaardig. Dat is onze blik op de wereld.
Zullen we er samen onze schouders onder zetten?
Nanda Ziere en Marten van der Wal
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JONGLEREN

AUTODIENSTEN

David en Goliath
Goliath daagt het leger van Israël uit om tegen hem te vechten. David gaat de
uitdaging aan. Alleen met een slinger waarmee hij een steen naar Goliath
gooit, lukt het hem om Goliath te overmeesteren. (1 Samuel 17)
David vecht in de naam van God voor de naam van God. Door zijn vertrouwen
in God lukt het hem om te winnen.
Vaak wordt het ook zo
uitgelegd dat je ook tegen
iemand die groter en
machtiger lijkt te zijn dan
jezelf, kunt winnen. Of dat je
van
jezelf
(je
eigen
gedachten,
angsten,
beperkingen) kunt winnen als
je het gevecht aandurft. Ook
hierbij
gaat
het
om
vertrouwen.
Heb jij wel eens tegenover
iemand gestaan die groter of
machtiger leek dan jezelf?
David en Goliath
Durfde jij het aan om voor
jezelf op te komen? Had je toen vertrouwen in jezelf, in God? Of moest je ooit
je eigen angsten overwinnen? Had je toen vertrouwen dat het je ging lukken?

T.b.v. kerkdiensten
nieuwe Blasius en oude Blasius
Voor mensen die niet of moeilijk op eigen
gelegenheid een kerkdienst kunnen
bezoeken, biedt de Raad van Kerken
Delden gratis autovervoer aan. Voor de
katholieke viering op zondag kunt u vóór
zaterdag 16.00 uur bellen met telefoon
06 - 46 80 20 87 en voor de protestantse
dienst met telefoon 074 - 376 24 38. We
hopen daarmee de gelegenheid te bieden
om de dienst van uw keuze te bezoeken.
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 privacy),
dan is dit ons eerste contact met u. Graag
hadden wij u persoonlijk welkom geheten,
maar om bovengenoemde reden was dat
niet mogelijk. Wij vragen u dan ook om
zelf contact op te nemen met uw eigen
kerk over uw nieuwe adres (maar ook
bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.).
Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Bron beeld: https://www.lcgeducation.org/

Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers:
21-07-2022
06-08-2022
interval 8 weken
#4-2022
15-09-2022
01-10-2022
interval 8 weken
#5-2022
10-11-2022
26-11-2022
interval 9 weken
#6-2022
Wilt u uiterlijk op de betreffende donderdag vóór 10.00 uur uw kopij
mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com
Mocht u niet beschikken over een e-mailadres, dan kunt u de kopij handgeschreven
inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook
vóór de bovenvermelde data.

KerkenNieuws is een uitgave van de Raad van Kerken Delden en wordt gratis
verspreid onder de leden van de Deldense kerkgenootschappen.
Belangstellenden, die geen lid van een van de kerken zijn en die graag
Kerkennieuws ook gratis willen ontvangen, kunnen daarvoor de
telefoonnummers 074 - 376 19 49 of 074 - 376 63 66 bellen.
Dan noteren we uw adres met postcode en voegen die toe aan het adressen
bestand, dat uitsluitend bestemd is voor bezorging Kerkennieuws.

Raad van Kerken
Rekening NL10 RABO 0313 3508 09
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden
Penningmeester G. Smit
Secretaris Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP Delden, telefoon 074 - 376 63 66
KerkenNieuws is een uitgave van de
Raad van Kerken Delden.
Verspreidingsadres Delden
Henk van der Spek, tel: 074 - 376 45 21,
email kerkennieuwsdelden@hotmail.com
Opmerkingen en vragen?
Dan kunt u contact opnemen met
Marianne Nijman, tel: 074 - 376 45 21,
email kerkennieuwsdelden@hotmail.com
Uw giften maken dit blad mogelijk.
Rekening NL16 RABO 0313 3642 81
t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden
Radio kerklokaal
De uitzendingen zijn als volgt: op
donderdagavond van 19.00 uur tot
20.00 uur. De herhaling van de uitzending
is iedere zondagmorgen van 8.00 uur tot
9.00 uur. Etherfrequentie: 107.6 FM,
kabel 104.10 FM Redactieadres:
mw. R. Wibbelink, Deldensestraat 112A,
7471 KZ, Goor. telefoon 0547 - 26 19 37
e-mail: ritawibbelink@gmail.com
Projectengroep Deldense Kerken
Rekening PDK
NL66 RABO 0179 1586 43
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