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Stille Nacht 
Een kapot kerkorgel in een klein 
Oostenrijks plaatsje, 185 jaar geleden, 
leidde ertoe dat mensen over de hele 
wereld vandaag de dag het "Stille nacht, 
heilige nacht" zingen. In 1818 werd het lied 
geboren dat inmiddels is uitgebracht in 
honderden talen en jaarlijks rond Kerst 
door miljoenen mensen wordt gezongen. 
Op 23 december 1818 gaf het oude 
kerkorgel van de Sint-Nicolaaskerk in het 
kleine Oostenrijkse plaatsje Oberndorf, 
nabij Salzburg, er de brui aan. Volgens de 
overlevering had een muis zich door de 
blaasbalg geknaagd. Om met de mensen in 
zijn parochie, vooral boeren, toch een 
kerstavond te kunnen hebben, besloot 
kapelaan Jozef Mohr zelf een lied te 
maken, samen met zijn organist Franz 
Gruber. 
Mohr had twee jaar daarvoor een 
zelfgemaakte tekst op papier gezet. Samen 
met Gruber verzon hij er een melodie bij, 
voor een tenor- en een basstem en een 
kinderkoor, met begeleiding van een 
gitaar. Diezelfde kerstnacht brachten 
Mohr, Gruber en een paar kinderen het 
Stille Nacht voor de eerste keer ten uitvoer 
in de kerk. Het lied telde zes coupletten en 
er werd niet -zoals gebruikelijk in die tijd- 
gezongen in het Latijn, maar in het Duits. 
Het lied bleef voorlopig alleen in 
Oberndorf bekend, maar in 1825 werd het 
partituur ontdekt door de orgelbouwer 
Karl Mauracher, die het lied meenam naar 
Fügen in Tirol. Daar namen verschillende 
koren het zangstuk in hun repertoire op en 
zo begon het lied zijn wereldreis. Eerst in 
Europa en in 1839 voor het eerst 
daarbuiten, in New York. Opmerkelijk is 
dat het lied door zowel de rooms-
katholieke als de protestantse kerk is 
overgenomen.  
 
Roel Oechies 
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Zaterdag 26 november 
1e zondag van de Advent 
19.00 uur Eucharistieviering 
Toediening H. Vormsel 
m.m.v. Cantu 
Mgr. Woorts, Pastor A. Zoet 
 
Woensdag 30 november 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zondag 4 december 
2e zondag van de Advent 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. herenkoor 
Pastoor J. Jansen 
 
Woensdag 7 december 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zaterdag 10 december 
3e zondag van de Advent 
19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dameskoor 
Pastoor J. Jansen 
 
Woensdag 14 december 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zaterdag 17 december 
4e zondag van de Advent 
19.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastor C. Pikkemaat 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 21 december 
14.00 uur Adventsviering voor 
ouderen 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastoor J. Jansen 
 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zaterdag 24 december  
Kerstavond  
20.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pater R. v.d. Vegt 
 
Zondag 25 december  
1e kerstdag 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. Cantu 
Pastor C. Pikkemaat 
 
Maandag 26 december  
2e kerstdag 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastor C. Pikkemaat 
 
15.30 uur Kindje wiegen 
Werkgroep 
 
Woensdag 28 december 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zaterdag 31 december  
Oudejaarsdag 
19.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastor J. Huisman 
 
 
 
 

Zondag 1 januari  
Nieuwjaarsdag  
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastor C. Pikkemaat 
 
Woensdag 4 januari 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zondag 8 januari 
Openbaring des Heren 
9.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Woensdag 11 januari 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zondag 15 januari 
2e zondag door het jaar 
9.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Woensdag 18 januari 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zondag 22 januari 
3e zondag door het jaar 
9.30 uur Eucharistieviering 
Pastor C. Pikkemaat 
 
Woensdag 25 januari 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 

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). 
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Zondag 27 november 
1e advent 
10.00 uur: ds. D. Juijn 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Werelddiaconaat 
Columbia 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 4 december 
2e advent 
10.00 uur: ds. G. Veening 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Voedselpakketten voor 
minima 
Tweede collecte: Kerk 
 
 

Zondag 11 december 
3e advent 
10.00 uur: ds. D. Juijn 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Binnenlandsdiaconaat 
AZC 
Tweede collecte: kerk 
 
Zondag 18 december 
4e advent 
10.00 uur: ds. K. Benard 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Diaconie 
Tweede collecte: JOP kerst 
 
Zaterdag 24 december 
19.00: Kindermusical 
Collecte: Kinderkerst 
Kerstnachtdienst 
21.00 uur: ds. D. Juijn 
Eerste collecte: Kinderen in de knel 
Tweede collecte: kerk 
 
Zondag 25 december 
1e kerstdag 
10.00 uur: ds. D. Juijn 
Kindernevendienst, Oppasdienst 
Eerste collecte: Kinderen in de knel 
Tweede collecte: Kerk 
 

Zaterdag 31 december 
Oudejaarsdag 
16.30 uur: ds. D. Juijn 
Eerste collecte: Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 1 januari 
Nieuwjaarsdag 
11.00 uur: ds. D. Juijn 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 8 januari 
10.00 uur: ds. D. Juijn 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 15 januari 
10.00 uur: ds. E. van Houwelingen 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 22 januari 
10.00 uur: ds. D. Juijn 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
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Oecumenisch avondgebed  
 
Elke 1e donderdagavond van de maand om 19.00 uur in 
de kapel van verpleeghuis St. Elisabeth het Oecumenisch 
avondgebed plaats vinden.  
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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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Lutherse diensten 
In de Lebuïnuskapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te Hengelo, elke eerste zondag van de maand om 10.30 uur.  
Zondag 4 december ds. Louisa Vos 
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In de Heer zijn overleden 
Geert Staijen - 29sept. - 77 jaar - ’t Reef 9 - w.v. M. Huiskes 
Truus Grootte Bromhaar - 11 okt. - 83 jaar - Enschede -  

w.v. J. Nijhof, J. Hofstede 
Diny Vos - 14 okt. - 78 jaar - Sanderij 4 - e.v. J. Vulker  
 
Het H. Doopsel hebben ontvangen 
Tycho z.v. Marjon en Christiaan Markslag  
Luca z.v. Jacintha en Frank Woldberg 
 
Kind laten dopen? 
Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van de H. Geest parochie te Delden 
 
Van de pastoraatgroep  
 
Karel Gerritsjans 
Op 27 augustus jongstleden heeft Karel Gerritsjans de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt. Wij feliciteren hem van harte daarmee. We willen hem 
bedanken voor meer dan 30 jaar trouwe dienst. Hij blijft gelukkig zijn 
kosterschap voortzetten en dit stemt ons verheugd. 
 
Vrijwilligersavond 15-09-2022 
Vrijwilligersavond 2022 wederom gezellig. Deze vond plaats op 15 september.  
Nadat iedereen hartelijk welkom werd geheten namens de locatieraad en de 
pastoraatsgroep, vond er een korte gebedsviering plaats en werd onder genot 
van een hapje en een drankje de avond voortgezet. Ook dit jaar was er weer 
een loterij met als inzet de grote paaskaars. Het winnende lot werd door Karel 
Gerritsjans getrokken. Mevrouw Hagedoorn werd de gelukkige winnaar.  
 
Het verhaal van Engelse soldaten 
Het gebeurde in een klein dorpje in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog… 
De bewoners kwamen terug en zagen dat de oorlog alles verwoest had: 
huizen, school, kerk. Geen enkele steen was op de andere blijven liggen. 
Tussen al de brokstukken en puin lag ook een kapot kruisbeeld, dat vroeger 
midden op het marktplein stond. De bewoners van het dorp wilden het 
kruisbeeld herstellen en aan elkaar plakken; doch de handen waren niet meer 
terug te vinden. In het dorp lag ook nog een groep Engelse soldaten 
gekazerneerd. Eén van hen maakte een bordje en hing dit onder het 
kruisbeeld. Op dat bordje schreef hij de volgende woorden: ‘I have no hands 
but yours.’ (‘Ik heb geen handen tenzij de jouwe.’) 
 
Ontmoetingsdag 27-09-2022 
De ontmoetingsdag voor ouderen uit de H. Geest parochie vond plaats in 
zalencentrum ‘de Bebsel’ in Goor. Zo’n 170 ouderen hadden gehoor gegeven 
aan de uitnodiging. 
De eucharistie werd gevierd. Mensen die dat hadden gevraagd 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. 
 
Afscheid Wil Vos ‘bloemengroep’ 
Binnen onze geloofsgemeenschap H. Blasius in Delden zijn vele mensen op 
vrijwillige basis aan het werk om geloof een gezicht te geven. Wil Vos is één 
van deze mensen.  
Jarenlang heeft zij zich ingezet binnen de ‘bloemengroep’. De ‘bloemengroep’ 
is een groep vrijwilligers die zorg draagt voor de altijd prachtige 
bloemversiering in de kerk. 

HEILIGE BLASIUS 

Bereikbaarheid pastorale team  
Heilige Geest parochie: 
 
J. Jansen,  
pastoor (liturgie) 
telefoon 06 - 46 90 72 33  
e-mail: j.jansen@rktwentezuid.nl 
 
Drs. mw. A. Zoet, 
pastoraal werker 
telefoon 06 - 27 12 46 95  
e-mail: annettezoet@gmail.com 
 
Pastorale nood: 
Mocht U pastorale hulp nodig hebben 
dan kunt u bellen met: Pastoor J. Jansen, 
telefoon 06 - 46 90 72 33 (Pastoor J. 
Jansen is op de maandag vrij) 
Pastoraal werker mw. A. Zoet,  
telefoon 06 - 27 12 46 95 ( mw. A. Zoet is 
vrijdag vrij). 
 
Bankrelaties: 
Geloofsgemeenschap Delden 
 NL24 RABO 0313 3020 57 
Kerkbalans  
 NL38 RABO 0313 3074 31 
 
Verliezen-verwerken: 
Ans ter Morsche,  
telefoon 074 - 376 30 26 
 

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 
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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. 
Hartelijk bedankt. 
Hieronder enkele impressies van de herdenking op het 
kerkhof. 

 

VER-DIEP-ING, verhalen voor vandaag en morgen 
Zolang er mensen zijn, hebben ze elkaar verhalen verteld, 
tot op de dag van vandaag. Een aantal verdiepende 
verhalen heeft pastor Gerard Geurts geselecteerd voor 
zijn derde boekje, getiteld: 
VER-DIEP-ING, verhalen voor vandaag en morgen. 
Actualiteit, ingrijpende gebeurtenissen uit een 
mensenleven, kerkelijke en wereldlijke feestdagen, komen 
aan de orde op een aantrekkelijke en aansprekende 
manier. Het zijn in feite verhalende gedachten, 
mijmeringen, knipoogjes bij herkenbare momenten uit 
een mensenleven. Ze laten zich gemakkelijk lezen en ook 
geschikt om voor te lezen bij familie en vrienden. 
Te koop bij The Read Shop, Langestraat 19 in Delden voor 
€ 4,99. Een leuk presentje voor pakjesavond of onder de 
kerstboom. 
 

Vanwege haar leeftijd stopt Wil. Wij willen haar hartelijk 
danken voor haar inzet en tijd die zij ons heeft 
geschonken. 
 
Jan Horck 
 
Annie ten Buuren-Bunte 
Onlangs is Annie ten Buuren-Bunte overleden. Jarenlang 
heeft zij zich op diverse fronten als vrijwilliger ingezet voor 
onze geloofsgemeenschap. Annie bedankt voor alles. 
 
Jan Horck 
 
Kerkbalans 
Iedereen die inmiddels heeft bijgedragen aan de actie 
Kerkbalans 2022 willen we hartelijk bedanken, want onze 
geloofsgemeenschap is volledig afhankelijk van de 
bijdragen van de parochianen. 
Een aantal parochianen heeft nog niet gereageerd op de 
actie Kerkbalans. Wellicht bent u nog van plan een bedrag 
over te maken, maar het kan ook zijn dat het aan uw 
aandacht is ontsnapt. 
Wij willen u vragen, indien mogelijk, alsnog te reageren. 
U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken op 
bankrekeningnummer NL38 RABO 0313 3074 31 ten name 
van R.K. Parochie H. Geest, Geloofsgemeenschap H. 
Blasius Delden. 
Uw bijdrage blijft hard nodig. 
 
Afscheid Jacques Troch 
In de vergadering van 26 oktober heeft Jacques Troch 
afscheid van de locatieraad genomen. Jacques is onlangs 
80 jaar geworden en dit was voor hem een moment om te 
stoppen als locatieraadlid. Jacques bedankt voor al wat je 
voor onze geloofsgemeenschap hebt gedaan.  
 

 
 
Graflantaarns 
Dankzij het doorzettingsvermogen 
van Gerda Sander 
(penningmeester locatieraad H. 
Blasius Delden) is onze 
geloofsgemeenschap in het bezit 
gekomen van 310 graflantaarns. 
Gerda heeft deze bij een bedrijf in 
Duitsland kunnen kopen. Het geld 
hiervoor is middels giften bij 
elkaar gebracht Deze 
graflantaarns worden met 
Allerzielen en Kerstmis op het 
kerkhof geplaatst.  
 
 
 
 

HEILIGE BLASIUS 

Graflantaarn 

Enkele impressies van de herdenking op het kerkhof. 
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Uit het nieuwe boekje: 
 
Voorwoord: 
Het is van alle tijden dat mensen elkaar verhalen vertellen. 
Er wordt verteld om elkaar te vermaken, om elkaar moed 
in te spreken, om de overleden familie in ere te houden, 
om het verleden te bewaren voor de toekomst. Een 
verhaal kan boeien. En een goed verhaal houdt het leven 
erin. 
Wat staat je te wachten als je hier de bladzijde omslaat? 
Dan komen mensen vertellen hoe ze de grote christelijke 
feestdagen, Kerstmis, Pasen en Pinksteren vieren en 
beleven. Ook zijn er die hun dromen over een 
toekomstige wereld en een levende kerk prijsgeven. Die 
bidden, geloven en worstelen met hun geloof. Het is ook 
boeiend te horen van welke mensen er inspiratie uitgaat, 
naar wie nog echt geluisterd wordt op kritieke momenten 
in het leven. En natuurlijk, net als in het dagelijks leven 
van alle dag, zie je die stille krachten, die niet weten hoe 
goed ze zijn en hoe goed ze doen. En wie weet, gaat één 
van die verhalen over u, over jou. Het kan ook dat zo’n 
verhaal je attent maakt op een man, een vrouw, die 
vreemdeling, die kinderen bij jou in de straat. 
 
Achterpagina: 
Gerard Geurts (1938) is pastor/priester en al jaren met 
pensioen. Hij schrijft verhalen in het infoblad “Geestig”, 
een parochieblad voor de geloofsgemeenschappen van 
Beckum, Bentelo, Sint Isidorushoeve, Hengevelde, Goor 
en Delden. De redactieleden van Geestig vormen voor 
hem een kritisch klankbord om de Bijbelse boodschap in 
hedendaagse taal onder woorden te brengen. Hij vertelt 
verhalen over mensen die geloven, die vertrouwen 
uitstralen en positief in het leven staan. Ook komen aan 
het woord mensen die worstelen met hun geloof, die 
hopen en wanhopen, die een weg zoeken bij verlies, en 
met grote zorgen door het leven gaan. Die mensen leven 
in de Bijbel en in de wereld van vandaag. Heden en 
verleden treffen daar elkaar. 

 

HEILIGE BLASIUS 

'Kerst'-viering 2022  
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 'Kerst'-viering op 
 

Woensdag 21 december 2022  
om 14.00 uur in de H. Blasiuskerk 

 
met medewerking van het dames- en herenkoor. In deze 
'Kerst'-viering zullen de traditionele 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. 
 
(Het gebeurt weleens dat er of jassen blijven hangen of per 
ongeluk verkeerde jassen worden meegenomen. Het is 
handig wanneer u een briefje met naam en adres in uw 
jaszak doet) 
 
Indien u op 21 december aanwezig wilt zijn, dan kunt u dit 
doorgeven u via mail: jblchorck@hotmail.com of 
telefonisch 074 - 376 39 49. 
Of onderstaande antwoordstrook invullen en deze 
inleveren bij het secretariaat pastorie aan de Langestraat 
(het strookje in de brievenbus doen). Maar u bent altijd 
van harte welkom, ook al heeft u zich om de een of 
andere reden niet opgegeven! 
Opgave s.v.p. voor 17 december a.s.! 
 
Met vriendelijke groet, 
J. Horck, voorzitter locatieraad van de H. Blasius 
 
Kerststukken op het kerkhof 
Veel mensen plaatsen in de kersttijd kerststukken op 
graven van hun dierbaren. Dit wordt door eenieder 
gewaardeerd. Echter als ver na de kersttijd de 
kerststukken nog op de graven blijven staan, geeft dat een 
rommelige aanblik (verwelkte en verkleurde 
kerstversiering). En dat terwijl het kerkhof zelf zo prachtig 
door vele vrijwilligers wordt onderhouden!  
De locatieraad deelt bij deze mee, dat kerststukken 
(duidelijk herkenbaar aan de kerstversiering die in de 
grafstukken verwerkt is) die voor de aanvang van de 
Goede Week nog op de graven liggen door de beheerder 
verwijderd worden.  
 
Kerkhof weer verlicht met Kerstmis 
Ook dit jaar zal het kerkhof middels glazen met kaarsen 
weer verlicht worden. 
 
Extra collecte met Kerstmis 
Tijdens de Kerstvieringen op kerstavond en op eerste 
kerstdag zal er een extra collecte zijn. De opbrengst wordt 
gebruikt voor het onderhoud van de kerk. Deze collecte 
wordt van harte bij u aanbevolen. 

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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Weekendvieringen in 2023 
In 2023 vinden de eucharistievieringen in Delden weer op 
zondag plaats (uitzonderingen daargelaten). De 
aanvangstijd van de eucharistieviering zondag is 09.30 
uur. 

 
 
 
 
 

Van de MOV-groep 
Adventsactie 2022:  
Verminderen van onnodige sterfgevallen in Sierra Leone. 
De Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten 
op het recht van kinderen op een goede  
start in het leven, met aandacht voor voeding, zorg en een 
stimulerende omgeving. 
 
Wat is er aan de hand? 
Het land Sierra Leone aan de westkust van Afrika, was 
voortvarend bezig te herstellen van een langdurige 
burgeroorlog en de rampzalige gevolgen van een Ebola-
uitbraak. Voordat de Covid pandemie uitbrak had het land 
een van de snelst groeiende economieën van het 
continent. 
Door samenloop van omstandigheden is de economie 
ingestort en het gevolg is dat meer dan  
de helft van de bevolking moet rondkomen van minder 
dan € 1,15 per dag. Het percentage moedersterfte in 
Sierra Leone is een van de hoogste in de wereld. In het 
oostelijk gelegen district Kailahun lijdt meer dan de helft 
van de bevolking aan honger en ondervoeding. Jonge 
kinderen zijn extra kwetsbaar, velen lijden aan 
ondervoeding en infectieziekten, zoals malaria en een op 
de drie kinderen heeft een groeiachterstand.  
 
Wat willen we bereiken? 
De inwoners van 15 dorpen in het district Kailahun leren 
hoe ze onnodige sterfgevallen door ondervoeding en 
infectieziekten zoveel mogelijk kunnen voorkomen. De 
activiteiten richten zich  
op kwetsbare verzorgers van gezinnen en lokale 
gezondheidswerkers uit de 15 dorpen.  
Hiervan profiteren zo’n 1.890 mensen rechtstreeks en 
indirect ruim 11.000 mensen. 
 
Hoe doen we dat? 
Het plan voor de preventie van ondervoeding en 
infectieziekten bestaat uit het vergroten van kennis over 
voeding, meer beschikbaarheid van voedingsrijke 
producten en het bevorderen van gezonde en hygiënische 
leefgewoonten. In elk dorp wordt een groep gevormd van 
kwetsbare verzorgenden, waaronder jonge moeders, 
vaders, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding 
geven.  

HEILIGE BLASIUS 

Zij krijgen voorlichting over gezonde voeding en elke 
groep krijgt zaden die rijk zijn aan vitaminen en mineralen, 
om te planten in de moestuin. Verzorgers van kinderen 
onder de vijf jaar die lijden aan ondervoeding, ontvangen 
speciale versterkende voedingsmiddelen. De 
gezondheidswerkers leren hoe ze vroegtijdig 
gezondheidsproblemen kunnen signaleren en 
behandelen. Verder worden er pakketjes met producten 
voor hygiëne en muskietennetten uitgedeeld. Alle 
inwoners van het gebied krijgen, via de lokale radio en 
andere media, voorlichting over gezonde voeding en het 
belang van hygiëne. 
 
Helpt U mee? 
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL 46 
RABO 0313 3638 38 ten name van de  
R.K. Heilige Geestparochie.  
 

In het weekend van 10/11 november a.s. zal de 
wereldwinkel achterin de kerk aanwezig zijn om artikelen 
aan te bieden die verkregen zijn door eerlijke handel. 
  
Hartelijk dank namens de Missie Ontwikkeling en 
Vredesgroep! 
 
Kom Zingen bij het Blasiuskoor in Delden 
Wij zijn een goed en gezellig koor dat in staat is een mooi 
en uitdagend repertoire te zingen. Om deze stukken te 
kunnen blijven zingen, 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 is essentieel om de huidige 
muziek te kunnen blijven zingen en uit te breiden met 
nieuw repertoire. Wij hebben 4 zangstemmen. Bij de 
dames sopranen en alten en de heren tenoren en bassen. 
Met andere worden voor ieder zangbereik is plaats in ons 
koor.  
Iedereen is welkom. Voornamelijk zoeken wij aanvulling 
bij de heren.  
 
Ons koor staat onder de professionele muzikale leiding 
van organist/dirigent Hans Middelhuis. Hans is verbonden 
aan de Nederlandse Reisopera en doet zijn best ons naast 
het plezier in zingen, ook mooi te laten zingen.  
Houdt u van zingen, schroom dan niet, en neem contact 
met ons op. Voor alle vragen kun je ons mailen 
( blasiuskoordelden@gmail.com) of bellen 06 12231582 
(Gerard Reimert, secretaris) of spreek een lid van ons koor 
aan. Voor een muzikale vraag kun je ook mailen met onze 
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PDK kerststukjes, kransen en takken 

Ook dit jaar gaan de vrijwilligers van 

de PDK weer aan de slag om voor u 

de mooiste kerstversieringen te 

maken.  

Wij mogen ons al jaren verheugen op 

een grote belangstelling voor onze 

graftakken/grafstukken 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, telefoon 074 - 376 74 33. U 

kunt de bestelling dan na afspraak van de “werkvloer” 

ophalen.  

 

HEILIGE BLASIUS 

SPELREGELS 

… En wat zij zong(-en) 
Het was nog donker die morgen toen ik zachtjes naar beneden ging. 
Thee gedronken, een paar Psalmen gelezen: niets kon de slaap terugbrengen. 
Tot heel in de verte mijn oor een geluid opving. 
Eerst zacht nog, maar het leek … nee, het naderde. 
Het leek alsof iemand zong, heel zachtjes nog …  
Duidelijk klonk nu het gezang, helder en welluidend. 
Zij had lange blonde haren en droeg een spijkerjack, haar woorden bereikten me niet, maar die stem … Zingende in het 
donker bezorgde zij onze ‘Trouw’. 
Het zal aan de tijd van het jaar hebben gelegen, bijna Advent, zij bezorgde - behalve de krant - mij een onvergetelijk, 
religieus gevoel … 
 
Advent: Komst van de Heer 
Zondag 27 november vieren we eerste Advent, vier zondagen op een rij tellen wij tot Kerstmis; vier weken van 
voorbereiding op de komst van het Christuskind. De liturgische kleur is paars, kleur van inkeer. Halverwege deze tijd 
schijnt door de kleur paars het wit van Kerstmis; het paars verandert voor die ene zondag in roze, een feestelijke kleur, 
kleur van verwachten en vooruitzien, biddend en hopend op vrede. 
Kerstmis komt dichterbij: niet eerder kon ik me de ontroering van een stille nacht en het gezang van engelen beter 
voorstellen dan in deze week, door het gezang van een engel van andere orde. Ook haar heb ik niet gesproken, alleen 
gezien …  
Voor de komende Adventsperiode wens ik u allen: Vrede en alle goeds. 
 
Johanna Stronks-Harmelink 

dirigent Hans Middelhuis (hmiddelhuis58@gmail.com)  
U vindt bij ons een ontspannen zangomgeving met 
gezellige mensen, een mooi Caeciliafeest in november en 
ook gratis koffie bij de repetities. Daarnaast wordt er 
regelmatig nog een aanvullende activiteit gepland. 
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. Bijvoorbeeld sluit 
aan bij ons in de voorbereiding voor Kerst. Oefen mee 
met bekende liedjes en ervaar hoe motiverend het is te 
werken naar een mooie uitvoering. De repetities worden 
gehouden op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 (incl. 
koffiepauze). U bent van harte welkom. 
 
RK dames en herenkoor H. Blasius Delden 

PDK 
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 PDK 

Let wel: 

Deze manier van bestellen en afhalen kan uitsluitend tot 

en met dinsdag 6 december omdat anders de levering 

aan de kerstfair in het gedrang komt. 

Daarna kunt U hun producten kopen op de Kerstfair 

Stadshagen op woensdag 14 december.  

De opbrengst komt ten goede aan onze projecten. 

Wilt u ons financieel helpen, dan is uw steun zeer 

welkom op bankrekening NL66 RABO 0179 1586 43 ten 

name van de Projectengroep Deldense Kerken. 

 

Drie koningen winterwandeling 

Zondag 8 januari 2023 vanaf 11.00 uur Landgoed Twickel 

Op 8 januari vindt in Delden volgens oude traditie weer de 

Drie koningen winterwandeling plaats. Deze wandeling 

door Twickel gaat langs plekjes waar u normaal tijdens 

een vrije wandeling niet kunt/mag komen. Deelname is 

gratis. 

Een prima gelegenheid om samen het nieuwe jaar gezond 

en gezellig te beginnen. Met kinderen, vrienden, buren 

en/of kennissen lekker het bos in, genieten van de 

omgeving en de gezellige ambiance. Met de Drie 

Koningen, en misschien met medewerking van Koning 

Winter, kunnen in een sprookjesachtig landschap 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 krentenwegge/knieperkes 

en worstenbroodjes verkrijgbaar zijn. De opbrengst komt 

ten goede aan onze diverse projecten ten bate van de 

zwakke medemens. Vanaf 11.00 uur tot uiterlijk 15.00 uur 

kunt u starten vanaf de parkeerplaats bij het kasteel 

tegenover de landgoedwinkel. Er kan worden gekozen uit 

een tocht van plm. 5 en 8 kilometer. Beide routes zijn 

duidelijk aangegeven. Parkeerplaatsen o.a.: Twickelerlaan, 

‘t Hoogspel of bij hotel de Zwaan. 

Houdt u vooral aan de aangegeven parkeerregels.  

Parkeren langs de wegen binnen en rond Twickel is 

verboden! 

 

Ernstige bloedarmoede PDK 

Bijeengekomen op 25 september 1974 onder de noemer 

van Oecumenische werkgroep voor ontwikkeling en hulp 

werd in de eerste bijeenkomst de naam Projectengroep 

Deldense Kerken gekozen, afgekort PDK. 47 Jaar is deze 

projectengroep dus al actief in de wereld van kleinschalige 

projecten met als doel: Het hulpverlenen aan 

hulpbehoevende mensen in de ruimste zin van het woord 

waarbij afkomst, ras en kleur geen rol spelen. Plaatselijke 

betrokkenheid, korte lijnen m.b.t. het project, planning en 

controle achteraf staan ervoor garant dat 100% van de 

gegenereerde steun op de plaats van bestemming komt. 

Door de jaren heen hebben veel groepsleden zich met 

enthousiasme ingezet voor de financiering van diverse 

nationale en internationale projecten. Van de aanleg 

waterleiding in Bangang in Cameroen tot opvang van 

vluchtelingen uit Oekraïne en Sint voor ieder kind in de 

gemeente Hof van Twente. Daar tussendoor o.a. operaties 

voor meer dan 150 kinderen in Tentena Sulawesi 

(Borneo), 100 jonge meisjes/vrouwen in Chilonga 

operatief geholpen aan een  (VVF), waardoor zij weer 

uitzicht hebben op een menswaardig bestaan. 

In Migumomiri in Kenia werd een keuken gebouwd en 

ingericht bij een school voor kinderen van 4 dorpen in de 

omgeving. Voor kinderen van deze school werd, bij 

gebleken geschiktheid, een middelbare schoolopleiding 

gefinancierd.  

Hulp bij de opvang van kinderslachtoffers van de 

catastrofale tsunami in 2018 op Sulawesi. De bouw van 

een douche- en toiletgebouw t.b.v. zigeunerkinderen in 

Roemeens Moldavië. 

Ook werd/wordt financiële steun gegeven aan de Stichting 

Humanitaire Hulp Syrië die zich inspannen voor de 

slachtoffers van het oorlogsgeweld in de 

vluchtelingenkampen en ter plaatse. 

 

Nieuw bloed 

Door vergrijzing, aangekondigd vertrek en verschillende 

ontwikkelingen binnen onze geloofsgemeenschappen en 

op maatschappelijk gebied is de bemensing binnen onze 

projectengroep teruggelopen tot onder het absolute 

minimum. We lijden dus aan een ernstige mate van 

bloedarmoede, onvoldoende capaciteit om onze 

activiteiten te bemensen. Daarom zijn we in deze zin 

naarstig op zoek naar donoren met jong(-er) fris bloed die 

ons komen helpen en de kar naar de toekomst willen 

trekken. Fris bloed dus voor frisse ideeën, een frisse 

aanpak en continuïteit voor de komende jaren. Onder het 

motto van “Het gaat er niet om wat je bent, maar om wie 

je bent” willen we daarbij graag ook over de grenzen van 

onze “bloedgroepen” heen kijken. 

Iedereen die door deze oproep wordt bewogen, vragen 

we contact op te nemen met onze voorzitter Jan Vos, 

telefoon 06 - 23 13 93 97, j.vos168@gmail.com. 
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 PROTESTANTSE GEMEENTE 

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 

 
In memoriam: Jan van der Vegt  
Al jarenlang staat in het zijkoor van onze 
kerk een koororgeltje. Heel erg vaak 
wordt er niet op gespeeld. In de dienst 
van zondag 30 oktober stond het onder 
de preekstoel, lag er een bloem op en er 
stond een foto bij. De foto van de bouwer 
van het orgel: Jan van der Vegt. Op 
zaterdag 22 oktober stierf hij in het 
verzorgingshuis in Agelo, bij Ootmarsum. 
Daarvoor woonde hij met Ria jarenlang in 
de Eschmolen. Jan werd 95 jaar. Geboren 
in Harderwijk als oudste zoon in een 
Christelijk Gereformeerd kruideniersgezin. 
Dat betekende toen: 2 keer op zondag 
naar de kerk en zingen op hele noten. Na 
de Tweede Wereldoorlog werd hij 
opgeroepen als dienstplichtig soldaat in 
Java. Een moeilijke tijd waarin Jan 
veranderde. Daar werd ook de basis 
gelegd voor zijn latere vrijzinnigheid. Jan 
sprak nooit veel over de jaren in Indië. Hij 
werkte als systeembeheerder bij Signaal. 
Technisch gezien zijn tijd ver vooruit. De 
ontwikkeling van computers was zijn levenswerk, net als het bouwen van 10 
orgels.  
Na het overlijden van Corrie in 1999 leerde hij Ria de Groot kennen en volgden 
er hele mooie jaren. Geweldige reizen werden gemaakt en de gezinnen van Jan 
en Ria groeiden naar elkaar toe.  
Voor onze gemeente heeft Jan jarenlang het boekje voor de zondagsdiensten 
opgemaakt. En dat op de puntkomma nauwkeurig. Iedere spatie… Jan zag het 
met het blote oog. En als je bij Jan werd uitgenodigd, leidde hij jou vol trots 
naar zijn kamer, met 2 joekels van computerbeeldschermen, daar deed hij zijn 
taak. Jan hield meer van liturgie dan van preken, zong graag mee in de cantorij, 
maar was wel een meester in het (na-)vertellen van de preek. 
Op vrijdag 28 oktober hebben we in de Oude Blasius een dankdienst 
gehouden. 5 kinderen vertelden over een periode uit het leven van Jan. We 
lazen uit Johannes 8, dit omdat Jan vertelde dat de kern van wat hij van zijn 
ouders meekreeg was: Jezus volgen. Voor Jan betekende dat meer dan alleen 
bidden, het is ook doen. Na de dienst brachten we hem naar het Crematorium 
in Borne, waar we op zijn verzoek afsloten met de Remonstrantse 
geloofsbelijdenis. Geloof is immers iets van je hart. In dat vertrouwen gaven 
we Jan van der Vegt uit handen. 
 
Ds. Dick Juijn 
 
In memoriam: Wil Bos-Lintvelt 
Op zondag 25 september overleed in de leeftijd van bijna 95 jaar: Willemina 
Hendrika Bos- Lintvelt. De laatste jaren woonachtig in Villa Meijling in Borne, 
daarvoor in Hengelo. Zij was voormalig docent Frans te Soestdijk, Amsterdam, 
Deldeneresch en Hengelo. Op maandag 3 oktober heeft rond Wil de 
afscheidsdienst plaatsgevonden, geleid door een bevriende predikante. De 
crematie heeft daarna plaatsgevonden. 
 
 
 

Jan van der Vegt 
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Bij de diensten 
Op zondag 27 november de eerste zondag van de Advent 
vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. We zijn op 
weg naar het grote feest van de vrede: Kerstmis! Maar we 
vieren straks Kerst in een wereld die in brand staat. En 
dan toch durven spreken van Gods ontferming? 
Zondag 4 december staat een bekend verhaal op het 
leesrooster: Jesaja 11, 1-10. De vrede van wolf en lam die 
samen neerliggen. Dierenvrede. In de diepste kern gaat 
het over ons menselijk hart. Voorganger is ds. G. Veening 
uit Oldenzaal. Ik zal deze zondag voorgaan in Goor. 
Dan lezen we op zondag 11 december over een 
wegbereider: Johannes de Doper. We staan stil bij deze 
man aan wie we veel te danken hebben in het leren 
kennen van Jezus. We doen dat aan de hand van Jesaja 
40. 
Op zondag 18 december zal ds. Benard uit Wierden de 
voorganger zijn. Op het leesrooster staat Jesaja 7. 
Rond Kerst en de Jaarwisseling zijn er weer vele diensten 
in onze kerk. 
Op zaterdag 24 december zijn er 2 diensten. Om 19.00 
uur een musical verzorgd door de kindernevendienst. Om 
21.00 uur zal er veel gezongen worden. Kerstliederen 
afgewisseld met teksten uit de Schrift en gedichten, en dat 
in een sfeervol verlichte kerk. 
Zondag 25 december vieren we eerste kerstdag om 10.00 
uur. Een feestelijke kerstdienst waarin de oude 
vertrouwde kerstliederen niet zullen ontbreken, die we 
zelf uit volle borst zullen meezingen. We lezen: Matteus 1, 
18-25. 
Op zaterdag 31 december om 16.30 uur de laatste dienst 
van het jaar 2022. Een dienst waarin we ook een terugblik 
willen geven op gebeurtenissen in onze gemeente en in de 
wereld. Daar ontsteken we 7 kaarsen bij. 
Zondag 1 januari 2023 om 11.00 uur een ochtendgebed, 
met korte overweging. Zie elders. 
Op zondag 8 januari lezen we het bekende verhaal van de 
Wijzen uit het Oosten. T.S. Eliot (1888-1965) schreef een 
gedicht over de reis die de wijzen vanuit het oosten 
maakten. Hij schreef dat gedicht in het jaar van zijn 
bekering tot het christelijk geloof. Daarom gaat het in dit 
gedicht niet alleen over de reis van de wijzen, maar over 
de reis van Eliot naar Jezus. 
Zondag 15 januari zal ds. van Gooswilligen, emeritus-
predikant uit Hengelo, voorgaan en zal het verhaal van het 
wonder van Kana klinken. 
Op zondag 22 januari wil ik met u nadenken over ‘vrijheid’ 
en staan we stil bij een verhaal over bevrijding, Jozua 6, 
het volk is bevrijd maar loopt op tegen de muur van 
Jericho. Het brengt mij bij de vraag: Wat hebben wij 
geleerd van onze vrijheid? 
 
Kribje kijken: eerste kerstdag  
De laatste jaren is het gewoon geworden om in de middag 
van eerste kerstdag de kerk open te stellen. De sfeer is 
toch anders met de kerstversiering en het kerststalletje. 

We zien ook dat veel mensen de kerk binnenlopen. 
Daarom zal de kerk geopend zijn tussen 14.30 uur en 
17.00 uur. Het kerststalletje zal worden opgesteld achter 
de glazen deuren, zodat deze ook te bewonderen is als 
enkel de toren is geopend. Rond de kerstdagen is de toren 
geopend tot 21.00 uur. 
 
Nieuwjaarsdienst 
Op zondag 1 januari 2023 houden we gewoon een dienst, 
maar dan op ongewone wijze. We beginnen om 10.30 uur 
met een kop koffie en, voor wie er dan nog zin in heeft, 
een oliebol. Rond 11.00 uur is er een korte dienst, beter 
gezegd, een ochtendwijding, van ongeveer een half uur. 
We zingen enkele liederen, er is een Bijbellezing en een 
korte overweging. Op deze ochtend is er geen 
kindernevendienst. We beginnen het nieuwe jaar dus 
bescheiden, maar vanzelfsprekend met veel goede 
wensen en goede moed. 
 
Elkaar de winter doorhelpen: Energiefonds Diaconie  
De energierekening is hoog, voor sommige mensen 
torenhoog. Onze diaconie wil, in samenwerking met 
andere diaconieën in de Hof van Twente, mensen in 
energiearmoede helpen. Dan gaat het er niet om dat de 
diaconie de energierekening zal betalen, maar zij kan er 
wel aan bijdragen. 
Waarom deze actie? Omdat we ervaren dat steeds meer 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Kerststalletje  
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betrokken is bij een uitvaart in of via onze kerk, dat deze 
dan ook de aangewezen persoon is voor het schrijven van 
een In Memoriam in Kerkennieuws en de pastorale 
nazorg. In de meeste gevallen is dit ook wel helder, soms 
ook niet, vandaar dit nog eens gemeld. 
 

Mantelzorgwoning  
De oude kosterij is nu zo goed als ingericht en in de maand 
december zal de eerste mantelzorger gebruik maken van 
deze logeerplek. Op de dag van Sint Maarten, de dag van 
de mantelzorg, is ook de website van de Stichting online 
gekomen. Neem eens een kijkje: www.kosterijdelden.nl. 
 
Samenwerking 
In het voorjaar van 2023 gaat onze kerkenraad een 
weekend ‘de hei op’. Dat wil zeggen een vrijdag en 
zaterdag verblijven we buiten Delden om een belangrijk 
thema goed door te spreken: de toekomst van de 
gemeente, ook gericht op de samenwerking met 
buurtgemeentes. Als Deldense gemeente bevinden wij 
ons nog in een zekere luxe dat we ons de tijd kunnen 
gunnen daar over na te denken. Vergeleken met andere 
gemeentes (ook in de Hof van Twente) zijn onze financiën 
op orde, de kerkenraad biedt kwaliteit en heeft 
menskracht en het kerkbezoek op zondag ligt iets boven 
gemiddeld. Maar hoe is dat over 5 jaar? Sinds ik consulent 
ben in Goor ben ik nauw betrokken bij het overleg van de 
samenwerking tussen Diepenheim, Markelo en Goor. Een 
eerste zichtbare stap is dat begin 2023 de 3 kerkbladen 
daar opgaan in 1 kerkblad. Sommige mensen vinden het 
logisch dat Delden zich op termijn bij deze samenwerking 
aansluit. Immers, we leven en wonen in de Hof van 
Twente. Sommigen echter zien meer in een samenwerking 
met Hengelo en Borne. Als kerkenraad willen we daar 
eens goed met elkaar naar kijken en er ook de tijd voor 
nemen. Maar dat er iets zal moeten gebeuren in de nabije 
toekomst is helder. Ook binnen het overleg van 
predikanten staat dit punt hoog op de agenda. Wat 
sowieso helder is: sluiting van de Oude Blasius is 
uitgesloten. Tenminste… als u blijft komen en meedoen en 
bijdragen, vooral ook in de Actie Kerkbalans in januari. 
 
Gezocht 
Nu ik sinds 1 oktober ook 
meerdere uren per week in Goor 
werkzaam ben, zou ik het fijn 
vinden als er in de gemeente een 
vrijwilliger is die voor mij 

mensen in financiële problemen komen. De overheid 
geeft in november en december € 190 aan 
energiebijdrage. Niet iedereen heeft dit bedrag nodig. 
Kunt u een bijdrage missen of wilt u bijvoorbeeld deze 
overheidscompensatie van € 190 doneren? Dan willen wij 
u vragen dit bedrag op de rekening van onze diaconie te 
storten, o.v.v. energiefonds. 
Hoe gaan we te werk? Als mensen zich bij ons melden, 
vragen we hoe groot het probleem is en dragen 
vervolgens bij naar draagkracht van het fonds. Dit doen 
we door rechtstreeks geld over te maken naar de 
energieleverancier, met vermelding van het klantnummer 
van de betreffende persoon. Als er later geld over is, zal 
dat worden geschonken aan de Voedselbank. 
 
Actiedag Voedselbank 
… over de Voedselbank gesproken. Ook zij hebben het 
moeilijk, met een groeiend aantal klanten en tegelijk 
minder aanbod van producten omdat alles een stuk 
duurder is geworden. Gelukkig worden er regelmatig 
producten gedoneerd in de manden in de toren. Nu wil de 
diaconie in de week voor Kerst een aantal volle kratten 
met levensmiddelen (voor mens en dier!) naar de 
Voedselbank brengen, zodat heel wat armere gezinnen 
iets meer op tafel hebben tijdens de feestdagen. We 
nodigen iedereen uit om houdbare producten te brengen 
op zaterdag 17 december tussen 10 uur en 14 uur in de 
kerk. Diakenen en anderen zijn aanwezig om de 
producten in ontvangst te nemen en te sorteren. 
 
Uitvaartdiensten 
Afgelopen zondag hebben we de overledenen van het 
afgelopen kerkelijk jaar herdacht en voor ieder van hen 
een grote kaars aangestoken, die de familie na de dienst 
mee naar huis heeft kunnen nemen. We komen uit een 
heel ingewikkelde tijd. Veel families hebben besloten om 
in een intieme kring afscheid te nemen van een dierbare 
en zo kwam er niets van een uitvaart in of via de kerk. Niet 
iedereen heeft nog een lijntje met de kerk, dat hoort nu 
eenmaal bij deze tijd. Maar soms is het ook zo dat in de 
familie daar heel verschillend over wordt gedacht. Ik wil 
benadrukken dat als door allerlei omstandigheden de 
situatie zo is en u wilt graag dat in de gedachtenisviering 
op de laatste zondag van het jaar, maar ook op een kruisje 
achterin de kerk en in Kerkennieuws, uw dierbare wordt 
genoemd, dan kan dat gerust! Wees dan niet bang dat we 
zullen denken… ‘ja, maar die mensen hebben geen 
kerkelijke uitvaart gedaan…’ Dat loopt in deze tijd allemaal 
anders en we willen graag voor iedereen open zijn, ook als 
er nog maar een dun lijntje of misschien helemaal geen 
lijntje meer is met de kerk. Wij staan er voor open, dus 
doet u gerust, ook al is dat op verre afstand een beroep 
op ons, en we willen kijken wat we kunnen doen om dat 
voor u passend te maken. 
Daarnaast is het voor alle duidelijkheid ook goed te 
melden dat wanneer een voorganger van buiten 

PROTESTANTSE GEMEENTE 
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telefonisch de afspraken maakt voor het bezoeken van 
gemeenteleden thuis. In overleg met collegae bleek dat 
dit in meerdere gemeenten goed werkt. Zou u dit een 
leuke klus vinden? Dan kunt u zich bij de scriba of bij mij 
melden. 
 
Licht geloven 
Advent: niet alleen een tijd van licht maar ook van 
lichtheid. Tenminste dat is wel de bedoeling. Daar wijzen 
ons de engelen op, in groten getale rondzwevend in de 
adventstijd. 
Waarom missen wij hun kinderlijke lichtheid? Waardoor 
veranderen wij bij het ouder worden in zware stenen? Is 
dat omdat verwondering wordt vervangen door ernst? Of 
deze verklaring klopt, weet ik niet. Maar kunstschilders 
van eeuwen terug, uit de Middeleeuwen en de 16e en 17e 
eeuw, lijken wel zoiets te hebben gedacht. Op heel wat 
schilderijen hebben zij engelen afgebeeld met kinderlijke 
gezichten. De oeroude engelen zijn jong gebleven. En zij 
kunnen zweven. Ze kunnen zweven doordat zij niet zwaar 
zijn, niet belast met dogma’s en ferme overtuigingen, 
waar rechtgeaarde rechtzinnigen naar neigen. Ook niet 
belast met rationaliteit, bedenkingen, twijfels en allerlei 
andere dingen, waar vrijzinnigen wel een beetje dol op 
zijn. 
Engelen kunnen zweven doordat zij niet gewichtig doen. 
Zij zijn licht van verwondering. Als zij vallen, vallen zij 
omhoog, in de richting van dat wat lichter is dan enig 
dogma en welke twijfel dan ook. Een lichte Advent, een 
vrolijk kerstfeest en een gezegend 2023 gewenst, 
 
Ds. Dick Juijn 
 
Kosten energie 
Ook de Protestantse Gemeente in Delden krijgt te maken 
met stijgende energie kosten. Het huidige contract met 
Greenchoice voor de levering van gas en elektriciteit, 
eindigt per 1 januari 2023. Het is onvermijdelijk dat de 
kosten vanaf die datum veel hoger zullen uitkomen. 
Mogelijk moet per jaar ongeveer € 20.000 méér betaald 
worden!  
Het CvK bezint zich daarom al enige tijd op passende 
maatregelen om het tij te keren. Eén daarvan is: de 
thermostaat omlaag! Voor ons als kerkelijke gemeente 
betekent dit dat er tijdens kerkdiensten een aanpassing 
van de temperatuur is, van 20 naar 18 graden. Op andere 
momenten gaat de thermostaat van 15 terug naar 13 
graden. 
Wij adviseren u om tijdens de dienst zo veel mogelijk in de 
kerkbanken plaats te nemen (en niet op de stoelen) waar 
de verwarmingsbuizen liggen. 
 
College van Kerkrentmeesters 
 
 
 

Twenteweek 2023, Nieuw Hydepark in Doorn  
Elk jaar organiseren de diaconieën van Twente een 
vakantieweek in het Nieuw Hydepark in Doorn (voorheen 
het Roosevelthuis). Deze vakantieweek is bedoeld voor 
vitale ouderen maar ook voor ouderen die dagelijks enige 
persoonlijke zorg en begeleiding nodig hebben. Ook 
echtparen zijn van harte welkom! In 2023 is de week 
gepland van zaterdag 22 april t/m 29 april.  
In Nieuw Hydepark beschikt iedere kamer over een 
douche en toilet. De kosten voor de week bedragen € 825 
per persoon. Dit is incl. maaltijden en uitstapjes. Het 
belooft weer een mooi programma te worden! 
Lijkt het u leuk om in 2023 van een ontspannen en 
zorgeloze ‘Twenteweek’ in Nieuw Hydepark te genieten of 
hebt u nog vragen? Dan kunt u (geheel vrijblijvend) 
contact opnemen met Mineke Boerman, 
telefoonnummer 06 - 11 37 87 67 
 
Kerstmiddag voor oudere gemeenteleden  
Zoals het er nu naar uitziet, kan de kerstmiddag voor onze 
gemeenteleden van 80 jaar en ouder dit jaar weer 
doorgaan. De kerstmiddag vindt zoals ieder jaar plaats in 
’t Hoogspel, en dit jaar is dat op woensdagmiddag 14 
december 2022 van 14.00 - 16.00 uur.  
Als u dit leest, zijn alle uitnodigingen inmiddels verstuurd/
bezorgd.  
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u 
contact opnemen met Mineke Boerman,  
m.boerman.1@kpnmail.nl,  
telefoonnummer 06 - 11 37 87 67 
 
Brief ds. Peter ten Kleij 
Lieve mensen, klein en groot, 
Ook langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor de 
indrukwekkende (afscheids-)dienst op zondag 16 oktober 
2022. Met elkaar hebben we er een “warme” en 
aansprekende dienst van gemaakt. Een ieder die hier een 
bijdrage in heeft gehad hartelijk bedankt!  
En dan na de dienst die pakkende woorden en mooie 
cadeaus. Jongelui, jullie tekeningen en persoonlijke 
woorden heb ik in die mooie map op mijn bureau liggen 
zodat ik er zo in kan kijken. En het prachtige “schilderij” 
van de glas-in-loodramen van de Oude Blasius hangt in 
onze woonkamer van het nieuwe huis. En al die bedankjes 
en goede woorden hebben mij en Greet geraakt en goed 
gedaan. 
Mede namens Greet wens ik jullie persoonlijk en als 

Nieuw Hydepark in Doorn  
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gevaarlijke vluchtroutes komt ze in Den Helder terecht. 
Haar eerste kerkelijke viering in Den Helder maakt enorm 
veel indruk. “Ik heb wel een uur gehuild en wilde iedereen 
wel omhelzen”. 
Artemis heeft geregeld spirituele ervaringen die haar band 
met haar ‘Echte Vader’ enorm versterken. Die inspireren 
haar tot het schrijven gedichten in het Perzisch die ze 
graag wil vertalen om ze met ons te delen. Ze spreekt 
goed Engels zoals blijkt bij dit gesprek dat wordt gevoerd 
in het Deldens opvangcentrum. 
De toekomstverwachtingen van het gezin zijn nog hoogst 
onzeker. Procedurele afhandelingen gaan traag. Zolang ze 
in Delden is wil ze iedereen vertellen over haar 
vertrouwen in God. Vraag haar daar maar een keer naar…, 
zondags in de kerk. 
 
Deldens cadeau· 
Een mooi cadeau in december is het boek over de Oude 
Kerk van Delden. Deze prachtige kerk, het oudste 
monument in het centrum van onze stad, is uitstekend 
beschreven. Jarenlang heeft de auteur, Dick Schuuring, 
alles verzameld en uitgezocht. Het resultaat is een 
leerzaam boek over de rijke geschiedenis van de 
afgelopen 900 jaren. Elk aspect is goed beschreven, van de 
altaarsteen tot en met de nieuwe zonnepanelen op het 
dak. Ook de eeuwenlange relatie met Twickel, die voor de 
kerk de hoofdrol vervulde. Het boek is voor € 17 te koop 
bij Derk Rouwhorst, Noorderhagen 56, tel 074 376 3600. 
 

Boek over de Oude Kerk van Delden 

geloofsgemeenschap een Gezegende toekomst. Met de 
woorden van lied 416: “Ga met God en hij zal met je zijn”. 
Hartelijke groeten en tot ziens, 
 
Peter ten Kleij en Greet van de Merbel 
 

Artemis uit Iran 
Bijna elke zondag komt ze naar de Oude Blasius: Artemis, 
een vrouw uit Iran die haar geliefde land moest 
ontvluchten. Ze verliet het land samen met haar man en 
hun twee kinderen omdat ze gelooft in Christus en 
daarom was ze in haar moederland haar leven niet meer 
zeker. 
 
Artemis vertelt over de rampzalige gevolgen van de 
revolutie van Khomeini. Iran, met een rijke geschiedenis 
en een beschaving die teruggaat tot duizenden jaren vóór 
onze jaartelling, krijgt dan te maken met een flinke 
omwenteling. Symbolen van de rijke Perzische cultuur en 
geschiedenis verdwijnen of worden vernietigd. Met de 
Islam worden de Arabische invloeden steeds sterker. Op 
religieuze gronden is de vader in het gezin oppermachtig 
en beslist over het doen en laten van echtgenote en 
dochters. Daarbij is er vaak sprake van zeer ernstig geweld 
waartegen zij niet door de autoriteiten worden 
beschermd. 
Als meisje al had Artemis dromen en spirituele ervaringen 
die haar tot de overtuiging brachten dat God liefhebbend 
en vergevingsgezind is. En dat klopt niet met de 
onderdrukkende regels en wrede straffen die de 
autoriteiten rechtvaardigen op grond van de Islam. 
Via via komt Artemis in contact met het christelijke geloof 
en ontdekt zij dat het Christus is over wie ze had 
gedroomd. Voorzichtig probeert ze meer over het 
christendom te weten te komen en dat is in Iran al 
gevaarlijk genoeg. Als eerste daad van verzet kiest ze voor 
de naam Artemis, een heldin uit de Perzische oudheid. Als 
ze later is getrouwd is geeft ze haar kinderen ook 
Perzische namen, een geen Arabische zoals in Iran 
inmiddels gebruikelijk is. Als de dreiging in Iran te groot 
wordt moet ze hals over kop vluchten. Via enkele 
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Oecumenisch avondgebed 
De Raad van Kerken van Delden 
organiseert al bijna 32 jaar het 
Oecumenisch avondgebed. Op 
elke 1e donderdag van de maand 
van 19.00 tot 19.30 uur komen we 
samen in de Driekoningenkapel 
van het verpleeghuis St. Elisabeth 
om samen te bidden voor de 

VREDE en om even tot bezinning te komen bij onszelf. We 
zijn blij dat al velen mensen de weg naar het avondgebed 
hebben gevonden. Ook mensen van het verzorgingshuis 
en het verpleeghuis kunnen nu aanwezig zijn, doordat het 
voor hen makkelijk is om er te komen. Ze hoeven niet 
door de kou en de kapel is verwarmd. 
Op donderdagavond 1 december zal ds. Henri Esser 
voorgaan in het avondgebed. Herman Rupert begeleidt 
ons op de piano. We hopen dat u hiervoor even vrij kunt 
maken. Ook het volgende jaar starten we weer op de 1e 
donderdagavond van de maand met het avondgebed in de 
Kapel. Op donderdag 5 januari 2023 zal ds. Dick Juijn 
voorgaan op 2 februari pastor Gerard Geurts. Deze 3 
voorgangers wisselen elkaar af. We hopen u binnenkort 
ook te ontmoeten.  
 
Welkom Oecumenische Kerstsamenzang 
We heten u allen welkom nadat we twee jaar niet samen 
konden zingen rondom het kerstfeest vanwege de Corona 
epidemie. Gelukkig is het dit jaar weer mogelijk. Corona 
gooit tot heden toe nog geen roet in het bidden en zingen 
in de kerken. Ons samen voorbereiden op Kerstmis is toch 
het mooiste.  
Op zondagavond 18 december om 19.30 uur hopen we als 
Raad van kerken weer samen met u allen te zingen, te 
bidden en te luisteren naar het kerstverhaal. Alvast een 
beetje samen kerst beleven aan de vooravond van het 
echte kerstfeest. Dit jaar zal dit niet in de Oude 
Blasiuskerk plaats vinden, maar in de R.K. Blasiuskerk. Dit 
heeft te maken met concerten die in de andere kerk plaats 
vinden. De Midwinterhoornblazers zullen ons naar de kerk 
roepen met hun klanken op de midwinterhoorn. Het koor 
CANTU zal ons begeleiden in de zang, zodat we samen 
kunnen zingen. Pastoor Jurgen Jansen zal een mooi 
kerstverhaal vertellen. Iedereen is welkom en wij nodigen 
u allen hiervoor uit. Helaas zal de kerk niet echt warm zijn 
omdat stoken momenteel teveel geld kost; maar het 
zingen zal ons hart verwarmen zodat we geen kou voelen. 
We hopen u op 18 december te ontmoeten. 
Wij, als bestuur van de Raad van Kerken, wensen u goede 
kerstdagen en een Vredig Nieuwjaar 2023. Dit is onze 
wens voor het komende jaar. We wensen dat mensen in 
de getroffen landen de handen in elkaar leggen, en 
ontdekken en zien dat oorlog en het vernietigen van 
elkaars gebied, geen zin heeft. Vredig met elkaar leven is 
toch ons hoogste goed en onze wens. Dát maakt ons 
gelukkig. Dat wensen wij elkaar voor 2023 toe.  

Kerst door de ogen van glazenier en schilder  
Jan Schoenaker 
Op woensdagavond 14 december om 20.00 uur zal ds. 
Koos Sluiter uit Almelo een lezing verzorgen over de 
Oldenzaalse schilder en glazenier Jan Schoenaker. De 
lezing vindt plaats in de Voorhof in Delden. Ds. Koos 
Sluiter heeft het leven en werk van Schoenaker 
bestudeerd en heeft in vele kerken zijn ramen en 
schilderingen samen met zijn vrouw gefotografeerd. Hij 
heeft de schilderingen die met Kerstmis te maken hebben, 
uitgezocht en wil hier in de aanloop naar het kerstfeest 
over vertellen en deze laten zien. Het belooft een 
interessante avond te worden. In de RK Blasiuskerk in 
Delden is de Mariakapel geschilderd door Jan Schoenaker. 
Dus voor de deldenaren heel dichtbij. Ook in Bentelo zijn 
de ramen van de O. L. Vrouwekerk van deze glazenier.  
Na deze avond zult u de Mariakapel in Delden en de 
ramen van de kerk van Bentelo anders gaan zien. De 
andere kerken in Twente (Oldenzaal, Denekamp, Almelo, 
Saasveld, Grundelkapel etc.) gaat u na deze avond vast 
bekijken. Deze presentatie laat u het kerstverhaal door de 
ogen van Jan Schoenaker zien. Hij is een glazenier geweest 
die in veel kerken in Twente zijn sporen heeft nagelaten in 
de prachtige glas-in-loodramen. Hij deed dit met 
vakmanschap, kennis van zaken en humor. In ramen in 
verschillende kerken komen bekende momenten uit het 
kerstverhaal voor. In deze presentatie zijn de beelden van 
het kerstverhaal uit de diverse kerken verzameld, 
aangevuld met fresco’s en enkele tegels van Jan 
Schoenaker. Het is een doorlopend verhaal dat begint bij 
de profeten en bij Joachim en Anna, de ouders van Maria, 
zoals ze worden getekend in een apocrief evangelie. Dan 
volgen de beelden die in geen enkel kerstverhaal mogen 
ontbreken om te eindigen bij de jonge Jezus bij zijn ouders 
in Nazareth. Aan de beelden zijn kerstliederen 
toegevoegd, van oud tot eigentijds. Jan Schoenaker weet 
het geboorteverhaal op zijn geheel eigen wijze te 
vertellen. De presentatie duurt ruim een uur. U bent allen 
hiervoor uitgenodigd.  
 
Ria Mudde, voorzitter Raad van Kerken 

Mariakapel, Nieuwe Blasius 
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Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers: 
12-01-2023 28-01-2023 interval 9 weken   #1-2023 
16-03-2023 01-04-2023 interval 11 weken  #2-2023 
01-06-2023 17-06-2023 interval 6 weken   #3-2023 
 
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. 

Sint Maarten 

Op 11 november wordt in sommige gemeenten Sint Maarten gevierd. 

Hierbij zijn er vaak optochten voor kinderen met zelf geknutselde 

lampions en soms gaan de kinderen langs de deuren, zingen Sint 

Maartens liederen en krijgen dan snoep. Maar wie was Sint Maarten? 

Hij was een Romeinse soldaat die later ook bisschop werd. Hij 

verrichte een aantal wonderen (genezing van zieken) en had oog voor de 

minder bedeelden en was zeer bescheiden. 11 november werd hij 

begraven. 

Maar het bekendste verhaal en wat ook gevierd wordt tijdens de 

optochten is dat hij als Romeinse soldaat zijn mantel deelde met een 

bedelaar. Het bijzondere was dat de mantel hem als soldaat aanzien 

verschafte en toch deelde hij die. In de nacht droomde hij van Jezus 

die een halve mantel droeg. Daarbij werd herinnerd aan Mattheüs 25:36 

“Ik was naakt en jullie kleedden Mij” en 25:40 “Alles wat jullie gedaan 

hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, 

dat hebben jullie voor Mij gedaan”. Vanaf dat moment wilde hij Jezus 

volgen. 

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.  
 
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 

JONGLEREN AUTODIENSTEN 

 

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.  


