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Het licht dragen.  
Februari is in zicht. Wat is het fijn als op 
een grijze regendag de lucht ineens helder 
wordt en de zon met lichte strepen te 
voorschijn komt. Ineens zie je nieuw en 
hoopvol licht.  
In het Evangelie van Lucas gaan Jozef en 
Maria met hun kind Jezus, veertig dagen na 
de geboorte, naar de tempel om hun 
eerstgeboren zoon aan God op te dragen 
en de daarvoor vereiste offers te brengen. 
Daar ontmoeten ze twee oude mensen, 
Simeon en Anna, een profeet en een 
profetes. Deze herkennen het kindje als de 
beloofde mens, de lichtdrager van God. 
Een licht is opgestaan, het zal de nacht 
verslaan en Israël verblijden, zegt Simeon. 
En Anna vertelt aan allen die langs komen 
over het Kind dat vrede en vreugde komt 
brengen.  
Na het gebeuren op deze heilige plek, gaat 
het gezinnetje terug naar Nazareth, waar 
ze hun gewone dagelijkse leven weer 
oppakken. 325 jaar later gaat de vroeg-
christelijke kerk dit gebeuren gedenken als 
Maria Lichtmis. Dit kerkelijk feest wordt 
voortaan op 2 februari gevierd. María 
heeft het kind gedragen, zíj heeft het Licht 
der wereld ter wereld gebracht. 
Wat heerlijk, dat we, al is het nog volop 
winter, weer langere dagen krijgen. Je kunt 
zo verlangen naar licht als de wereld 
donker, boos en onheilspellend is. Het 
kwaad wordt soms door sociale media 
razendsnel verspreid; met bestormingen 
en aanslagen als resultaat. Wat een 
tegenstelling met die enkele vrouwenstem 
die over het kind van Licht ging vertellen. 
Lichtmis, een eeuwenoud feest. Je kunt het 
betekenis geven door, als het ware, je best 
doen om zelf licht te geven. Op je eigen 
plek, een klein stukje wereld. Met je 
handen, je aandacht, je tijd en je stem. 
Langzaam maar zeker, met kleine stapjes 
wordt het langer licht.  
 
Martha Mulder 



2 | KerkenNieuwsDelden 2023-1 

 

 

Zondag 29 januari 
4e zondag door het jaar 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastoor J. Jansen 
 
Woensdag 1 februari  
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zondag 5 februari 
5e zondag door het jaar 
Blasiusviering 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastoor J. Jansen 
 
Woensdag 8 februari 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zondag 12 februari 
6e zondag door het jaar 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v het dameskoor 
Pastor C. Pikkemaat 
 
Woensdag 15 februari 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen  
 

Zondag 19 februari 
7e zondag door het jaar 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het herenkoor 
Pastoor J. Jansen 
 
Woensdag 22 februari 
Aswoensdag 
19.00 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zondag 26 februari 
1e zondag van de veertig dagen tijd 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het dames- en herenkoor 
Pastor C. Pikkemaat 
 
Woensdag 1 maart 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zondag 5 maart 
2e zondag van de veertig dagen tijd 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. het herenkoor en herenkoor 
Lonneker 
Pastoor J. Jansen 
 
Woensdag 8 maart 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 

 
Zondag 12 maart 
3e zondag van de veertig dagen tijd 
9.30 uur Eucharistieviering 
m.m.v. dames- en herenkoor 
Pastoor J. Jansen 
 
Woensdag 15 maart 
18.30 uur Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen 
 
Zondag 19 maart 
4e zondag van de veertig dagen tijd 
9.30 uur Eucharistieviering 
Voorstellen communicanten 
m.m.v. Cantu 
Pastor C. Pikkemaat / Pastor A. Zoet 
 
Woensdag 22 maart 
18.30 uur Woord- en Communieviering 
 
Zaterdag 25 maart 
5e zondag van de veertig dagen tijd 
19.00 uur Eucharistieviering 
m.m.v. dames- en herenkoor 
Pastor C. Pikkemaat  
 
Woensdag 29 maart 
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. 
Elke woensdagavond is er om 18.30 uur een doordeweekse Eucharistieviering 
te beluisteren via de kerkomroep (zie boven). 
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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 5 februari en zondag 5 maart 

file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/1 In welke plaats is dit.docx
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Zondag 29 januari 
10.00 uur: ds. H. van Dijk 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 5 februari 
10.00 uur : ds. D. Juijn 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
 
 
 
 
 
 

Zondag 12 februari 
10.00 uur : ds. D. Juijn 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 19 februari 
10.00 uur : ds. G. Veening 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 26 februari 
10.00 uur : ds. J. Meijer 
1e zondag 40 dagen tijd 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: 40 dagen project 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 5 maart 
10.00 uur : ds. D. Juijn 
2e zondag 40 dagen tijd 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: 40 dagen project 
Tweede collecte: Kerk 
 
 
 
 

Zondag 12 maart 
10.00 uur : ds. H. van Dijk 
3e zondag 40 dagen tijd 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: 40 dagen project 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 19 maart 
10.00 uur : ds. M. Dijkstra 
4e zondag 40 dagen tijd 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: 40 dagen project 
Tweede collecte: Kerk 
 
Zondag 26 maart 
10.00 uur : ds. D. Juijn 
5e zondag 40 dagen tijd 
Kindernevendienst 
Eerste collecte: 40 dagen project 
Tweede collecte: Kerk 
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Oecumenisch avondgebed  
 
Elke 1e donderdagavond van de maand zal 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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In de Heer zijn overleden 
Frans Roescher - 17 okt. - 75 jaar - Hassinkstraat 33 - e.v. J. Freriksen 
Riky Heijmerink - 12 nov. - 90 jaar - Appelhof Hengelo - w.v. R. Breteler 
Henk Rosendal - 15 nov. - 75 jaar - Schoppenstede 11 - e.v. A. Scholten 
Rikie Ros - 17 nov. - 90 jaar - Vossenbrinkweg 50 - w.v. A. Oude Groeniger 
Jan Arkink - 20 nov. - 83 jaar - Deldenerdijk 58 - e.v. A. Klein Koerkamp 
Jos Oude Booijink - 6 dec. - 68 jaar - de Reigerstr. 28 
Gerard Pepers - 7 dec. - 87 jaar - Peperkampweg 30 - 16 - e.v. R. Belderink 
Harrie Luisman - 8 dec. - 81 jaar - Borne - w.v. A. Weber 
Mini Korf - 17 dec. - 94 jaar - Hengelo - w.v. A. Poelman 
Henri van het Bolscher - 19 dec. - 77 jaar - Borne - e.v. Sureeporn 
Annie Koppelman - 29 dec. - 83 jaar - Elisabeth - w.v. J. Reuvers  
 
Kind laten dopen? 
Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van de H. Geest parochie te Delden 
 
Kerkhof weer verlicht met Kerstmis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus in veelvoud 
Had de kerk niet de vier evangeliën nodig om de trekken te ontwaren van de 
ene Jezus? Een verscheidenheid aan beelden als teken van de onuitputtelijke 
rijkdom van zijn kerk? Laat ieder zich wenden tot de beelden van de ander om 
bij te stellen wat in eigen blik beperkt blijft. Anders wordt tot kruistocht onze 
pelgrimage, tot fort ons simpel huis, tot ideologie onze belijdenis, tot systeem 
onze zending, tot karikatuur onze visie. Laten wij ons verheugen in onze 
verscheidenheid. 
 
Kardinaal Roger Etchegaray 

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: 
Indien u in uw omgeving te maken hebt of 
hebt gehad met het verlies van een 
naaste en behoefte voelt om daar met 
iemand over te praten, kunt u contact 
opnemen met de werkgroep Verliezen 
Verwerken, via Ans ter Morsche,  
telefoon 06 - 16 12 75 39  
 

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 

 

Kerkhof weer verlicht met Kerstmis 
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naam zichtbaar in genoemde antwoordenvelop te doen 
en bij uw contactpersoon in de brievenbus te doen. De 
naam van de contactpersoon staat in de brief of op de 
envelop. Antwoordenveloppen die niet zijn ingeleverd 
worden eind januari/begin februari 2023 bij u opgehaald.  
Wij gaan er van uit dat iedereen meedoet en hopen op 
een goed resultaat, zodat wij positief en vol goede moed 
dit nieuwe jaar in gaan.  
 
Is uw kerkbijdrage fiscaal aftrekbaar? 
Giften aan onze geloofsgemeenschap zijn aftrekbaar voor 
de belastingen. De Belastingdienst maakt onderscheid 
tussen gewone giften en periodieke giften. Periodieke 
giften zijn volledig fiscaal aftrekbaar, voor gewone giften 
geldt een drempel.  
 
Gewone giften 
Gewone giften zijn aftrekbaar mits het totaal van uw 
giften (kerkbijdrage en giften voor andere ANBI erkende 
doelen) hoger is dan 1% van uw drempelinkomen met een 
minimum van € 60,00. Wat u meer hebt betaald dan dit 
drempelbedrag, is fiscaal aftrekbaar tot een maximum 
bedrag van 10% van uw drempelinkomen.  
 
Periodieke giften  
Het is echter mogelijk om uw bijdrage aan de kerk volledig 
(dus zonder drempel) af te trekken indien u deze in een 
overeenkomst vastlegt. In die overeenkomst wordt 
bepaald dat u gedurende (minimaal) 5 jaar tenminste 1 x 
per jaar een vast bedrag aan de kerk schenkt. Bij 
tussentijds overlijden eindigt deze verplichting uiteraard.  
Sinds 2014 is hiervoor geen notarisakte meer nodig. Het 
invullen van een eenvoudig formulier van de 
Belastingdienst is voldoende. Dit formulier kunt u zelf 
downloaden van de website van de belastingdienst: 
www.belastingdienst.nl. Op deze site gaat u via de 
zoekfunctie naar ‘periodieke giften in geld’ en hier vindt u 
het te downloaden formulier onder de kop 
‘Overeenkomst periodieke giften’. 
U kunt eventueel ook dit formulier afhalen bij ons 
secretariaat. 
Als u dit formulier hebt ingevuld, moet u beide 
exemplaren inleveren bij het secretariaat van de 
geloofsgemeenschap Delden, Langestraat 78, 7491 AJ 
Delden of op dit adres in de brievenbus doen. De 
administrateur van de geloofsgemeenschap zorgt voor de 
invulling van vragen (o.a. het RSIN/fiscaal nummer) en 
ondertekening van de overeenkomsten door de 
vicevoorzitter van het bestuur van de parochie. Hierna 
krijgt u het volledig ingevuld en ondertekend exemplaar 
voor de schenker retour.  
Uitgebreide informatie over de fiscale aftrekbaarheid van 
giften: www.belastingdienst.nl/giften/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkbalans 2023 
Het is januari dus de actie 'Kerkbalans' dient zich weer 
aan. Ook dit jaar met het krachtige thema:  
GEEF VANDAAG VOOR ONZE KERK VAN MORGEN ÉN 
OVERMORGEN.  
In onze geloofsgemeenschap zijn veel vrijwilligers actief 
op het gebied van liturgie, catechese, diaconie en 
gemeenschapsopbouw. Veel werkzaamheden rond, in en 
aan ons kerkgebouw gebeuren door vrijwilligers. 
 
Door middel van de Actie Kerkbalans wordt jaarlijks 
aandacht gevraagd voor de financiële kant van het kerk 
zijn. Kerken krijgen geen subsidies. Ze moeten zich 
volledig zelf bedruipen. 
Het onderhouden van ons mooie kerkgebouw, de 
pastorie, pastorietuin en het kerkhof kost veel geld en 
komt geheel voor eigen rekening. Voeg daarbij de 
energiekosten, salarissen, kosten erediensten, 
materiaalkosten, en specialistisch onderhoud, dan praten 
we toch over aanzienlijke bedragen. 
Natuurlijk hebben we inkomsten via collectes, 
misintenties, uitvaarten, huwelijken, dopen, grafrechten 
en giften. Echter, deze inkomsten zijn variabel, zijn dus 
onzeker. 
Onze belangrijkste en meest vaste bijdragen komen via de 
Actie Kerkbalans, van onze parochianen! 
 
Vandaar onze oproep uw vaste bijdrage op zijn minst te 
handhaven, en waar mogelijk een beetje te verhogen. 
Onze geloofsgemeenschap H. Blasius in Delden is dat 
alleszins waard. 
Laten we samen de geloofsgemeenschap sterk en in stand 
houden, nu en voor in de toekomst.  
Vanaf 14 januari 2023 gaan onze contactpersonen op pad 
om de envelop van de kerkbalans te bezorgen bij alle bij 
ons ingeschreven adressen. De envelop bevat de brief van 
de voorzitter van de locatieraad, indien van toepassing 
“Inschrijfformulier kerkbijdrage” en een folder van de H. 
Geestparochie.  
De brief is toegespitst op uw manier van bijdragen.  
Is op uw envelop vermeld “Dit is ook uw 
antwoordenvelop”, dan wordt de envelop weer 
opgehaald. Om uw contactpersoon de moeite van het 
ophalen te besparen en wellicht het voor een tweede keer 
langs moeten komen wanneer u niet thuis zou zijn, vragen 
wij u het Inschrijfformulier kerkbijdrage in te vullen en uw 

HEILIGE BLASIUS 
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Naamdag van de H. Blasius 
Op 3 februari is het de naamdag van de H. Blasius patroon 
van Delden. Op zondag 5 februari vieren we in de 
eucharistieviering die om 9.30 uur begint zijn naamdag. 
Na de eucharistieviering is er gelegenheid om koffie te 
drinken. U bent van harte uitgenodigd! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Waarom H. Blasius patroon van Delden is:  
de vroegste geschiedenis 
Rond het jaar 1000 zien we dat een zekere Meinwerk, 
Bisschop van Paderborn, Delden beschouwt als behorend 
tot zijn Bisdom. Dit kon gemakkelijk omdat in die tijd de 
Bisschoppen ook wereldlijke gezagsdragers waren, die 
door schenkingen of erfenissen bepaalde gebiedsdelen in 
bezit kregen. Zo kreeg Meinwerk zeggenschap over 
Delden en omstreken. Bij een bezoek aan Rome in 1013 
kreeg Meinwerk van Paus Benedictus VIII relikwieën mee 
van de H. Blasius die in Rome was begraven nadat hij in 
Armenië door de Romeinen was gedood (overgang 3/4de 
eeuw). Mogelijk kan uit het feit, dat de Deldense kerk ook 
aan deze heilige werd gewijd, de conclusie worden 
getrokken, dat Paderborn, sterk geïnteresseerd in Delden, 
de hand heeft gehad in de stichting van de kerk. 

HEILIGE BLASIUS 

Mooie opbrengst: Inzamelingsactie ”Samen op weg voor 
Pater van der Vegt” 
Wij kunnen u mededelen dat de inzamelingsactie van 
Pater van der Vegt voor zijn arme mensen in Gambia 
succesvol is verlopen. Maandagavond 21 november 2022 
hebben wij in het bijzijn van de voltallige actiewerkgroep 
en M.O.V. leden van de zes geloofsgemeenschappen, hem 
de eindstand kunnen overhandigen. 
 
Er is veel aandacht aan de actie besteed d.m.v. 2500 stuks 
folders, waarvan er zo’n 2000 exemplaren huis aan huis 
zijn verspreid in Delden en St. Isidorushoeve.  
De overige folders lagen voor de parochianen in Beckum, 
Bentelo, Goor en Hengevelde achter in de kerk om mee 
naar huis te nemen. Tevens werd er aandacht voor de 
actie gevraagd in de vieringen en de plaatselijke kranten. 
Bij elkaar heeft dat geleid tot een hele mooie eindstand 
van € 7.931,72. 
De pater was verrast en erg blij met de opbrengst en gaat 
zich bezinnen hoe hij het geld gaat verdelen onder zijn 
mensen in Gambia.  
Als zijn gezondheid het toelaat, is hij voornemens om in 
februari 2023 nog eenmaal naar Gambia te reizen om daar 
zelf zijn gezinnen te verrassen en hun leven wat te 
verlichten. 
 
De Pater en wij, leden van de werkgroep willen graag 
eenieder die heeft bijgedragen aan de actie heel hartelijk 
danken. 
 
Missie- Ontwikkeling –  
Vredesgroepen van de H. Geestparochie. 
 
 

Pater van der Vegt 

H. Blasius 
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 APOSTOLISCH GENOOTSCHAP 

Met zin het nieuwe jaar in 
 
Wekelijkse inspiratie door Marten van der Wal en Nanda Ziere – 8 januari 2023 
 
2023: een nieuw jaar ligt voor. Wij zien ernaar uit er een prachtig jaar van te maken waarin we met elkaar kansen die er 
zijn, benutten. Wij willen graag de kans grijpen om liefdevolle en inspirerende mensen te zijn. Er is veel gaande, dichtbij 
en in de wereld. Daar sluiten we onze ogen niet voor, we zitten er immers middenin. Daarom willen we graag dat onze 
brieven bijdragen aan innerlijke stabiliteit, en kracht geven om – bij wat zich voordoet en wat de omstandigheden ook 
zijn – dichtbij jezelf en de liefde te blijven. Dat is toch de essentie van ons werk al sinds jaar en dag? 
 
Ontsteek het licht 
Gerrit Kouwenaar schrijft over tijd en wat je erin kunt doen, het gedicht Rebuut: 
 
Het is laat zoals ieder jaar,  
de tijd zit krap in zijn heden,  
vandaag is steeds weer geweest steek dus het licht aan dat de toekomst nog uitspaart,  
spreek het brood aan dat nog niet doof is,  
maak de taal waar achter zijn tekens,  
spel het vlees,  
stil de tijd,  
leef nog even  
 
We hebben alle tijd 
‘De tijd zit krap in zijn heden’: 6.55 uur opstaan, de trein van 14.33 uur halen, op tijd naar bed. Verjaardagen en andere 
belangrijke data worden op de kalender geschreven. Tijd wordt dus behapbaar gemaakt. En misschien krijgen we er 
daardoor ook haast en zorgen bij, en tijd tekort. Jij, ik, wij hebben toch tijd in dit moment? Alle tijd om vandaag te 
beseffen én te danken dat je er bent. 
Voel je het nog? Vóel je het nog? 
 
Die levenskracht, dat fris elan, die passie voor wat worden kan. 
Het richt mijn aandacht met een lach op nieuwe kansen, elke dag! 
 
Het beste voornemen 
Kouwenaar moedigt ons in het gedicht aan om tijd te nemen voor innerlijke rust en om van daaruit te leven. Opdat je 
levenstijd een schakering van waardevolle ervaringen wordt. Een nieuwe dag, een nieuwe week en een nieuw jaar ligt 
voor. Er liggen heel veel kansen om actief bij te dragen aan alles wat waardigheid schraagt. Laten we eenvoudig 
vriendelijke mensen zijn die hun best doen iets moois van hun leven te maken. Laten we kansen benutten om elkaar 
daartoe aan te moedigen, en mensen opzoeken die dat ook willen. Zo werken we vanuit een waardevol geloof, in 
vertrouwen, stap voor stap aan een mooi 2023. Misschien is geloven in het leven wel het beste voornemen voor het 
nieuwe jaar. 
 
Marten van der Wal en Nanda Ziere 
Eerstverantwoordelijk voorgangers  
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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 
 
Vertrouwenspersoon 
Dhr. Oebele Dijkstra 
telefoon 074 - 376 22 02 
e-mail: oebele@odijkstra.nl  
 
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: Bennie Wassink 
‘Na vele bergen te hebben overwonnen, geef ik mij nu gewonnen.’ Het zijn de 
woorden die we lezen boven de rouwbrief van Bennie Wassink. Hij overleed op 
23 november 2022 en is 66 jaar worden. Hij woonde in Bentelo. 
Bennie was een actief man, die zich met name in de gemeenschap van Bentelo, 
maar ook daarbuiten, zeer actief heeft ingezet. En hoezeer hij bekend en 
gewaardeerd werd bleek wel uit de 1500 mensen die op 29 november afscheid 
van hem kwamen nemen. Bennie was van nature meer de stille werker, die 
niet zo makkelijk en ook niet graag over zichzelf sprak, een echte binnenvetter, 
maar die er voor je stond als het nodig was. En dat hebben vele verenigingen 
zo ervaren. 
Helaas overkwam hem die vreselijke ziekte ALS, maar gesteund door de 
mensen die hem na stonden, heeft hij altijd thuis kunnen blijven. Zijn grote 
wens. Op woensdag 30 november werd in besloten kring afscheid genomen 
van Bennie in het crematorium.  
 
Ds. Dick Juijn 
 
In memoriam: Aartje Lohuis-Eikelenboom 
Op 29 november 2022 overleed Aartje Lohuis-Eikelenboom in verpleeghuis 
Backenhagen in Hengelo. Zij is 85 jaar oud geworden. Zij was geen lid van onze 
gemeente, toch was het haar wens om vanuit de Oude Blasius uitgevaren te 
worden. 
Het was geen makkelijk leven van Aartje. Haar man, gestorven in 2015, werd 
van de een op de andere dag doof en dat betekende een moeizame 
communicatie. Maar ook liet Aartje niet zo heel makkelijk mensen toe in haar 
kring en deed zelf ook niet veel moeite om in de kring van anderen te komen. 
Dat klinkt eenzaam, geen kinderen, haar naaste familie op verre afstand, maar 
Aartje was tevreden met het leven zo. 
In een kleine kring namen we op dinsdag 6 december afscheid met een 
dankdienst. Zonder opsmuk, zonder veel persoonlijke woorden, maar wel 
sprekend over Psalm 139, waarin duidelijk wordt dat God niet een of andere 
oude man op een wolk is, maar veel meer in jouw hart en in jouw gedachten 
zit, in dat wat jou omgeeft, een nabijheid. Dat was het geloof van Aartje en in 
dat vertrouwen is zij begraven. 
 
Ds. Dick Juijn 
 
In memoriam: Janny Nijhuis 
Het bericht van haar overlijden kwam bij velen over als een schok. Ook al had 
ze al geruime tijd haar appartement aan de Eschmolen verlaten en verbleef ze 
in een verzorgingshuis in Rijssen, toch hoorde ze er voor velen nog helemaal 
bij. Op 5 december 2022 is Janny Nijhuis overleden. 93 jaar oud. 
Janny was een sympathieke vrouw, getypeerd ook als een bijzondere 
schoonzus en tante. Zelf niet getrouwd en geen kinderen hadden al haar 
familieleden een heel bijzondere band met haar en is er volop dankbaarheid 
over de geheel eigen plek die tante Janny in ieders leven innam. Dat was ook 
de reden dat Janny enkele jaren geleden naar Rijssen verhuisde. Haar geest 
werd minder, er was meer zorg nodig en hoe fijn is het dan toen dat in de 
nabijheid van haar familie mogelijk was.  
Op dinsdag 13 december heeft de dankdienst plaatsgevonden in de Oude 
Blasius, waar haar neef, ds. Rob Nijhuis uit Rijssen, de voorganger was. De 
begrafenis heeft aansluitend plaatsgevonden op Het Lentfert in Rijssen. 
 
Ds. Dick Juijn 
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In memoriam: Betsy Wegereef-Nijenhuis 
Wanneer het leven niet meer leefbaar is, dan is rust 
misschien wel het fijnste wat er is. Die rust heeft Betsy 
gekregen. In aanwezigheid van dochter Anita heeft Betsy 
op 5 januari het aardse leven verlaten. Betsy werd 
geboren aan de rand van Hengelo, op de boerderij en 
groeide op met haar oudere zus Gerda en jongere broer 
Willy. Na haar schoolperiode ging ze aan het werk in het 
ziekenhuis, op de toenmalige afdeling Banting en Best. 
Met veel plezier heeft ze daar zo’n vier jaar gewerkt. Toen 
volgde haar huwelijk met Hendrik Wegereef en Betsy 
verhuisde naar Hengevelde waar Hendrik met zijn ouders 
een boerenbedrijf bestierde. Vanaf dat moment heeft 
Betsy op de boerderij veel meegeholpen en was ze druk 
met de moestuin en bloementuin. Het gezin werd verblijd 
met de komst van zoon Herman en dochter Anita. Betsy 
heeft in die jaren ook veel zorg besteed aan haar ziekelijke 
moeder en het deed haar veel pijn toen haar moeder op 
relatief jonge leeftijd overleed. Ook het overlijden van 
Herman ruim negen jaar geleden heeft voor intens 
verdriet gezorgd. Dat maakte dat Betsy antwoorden ging 
zoeken op levensvragen, waardoor het lied: “waarheen 
leidt de weg die wij moeten gaan”, een speciale lading 
voor haar kreeg. Na hun pensionering verhuisden Hendrik 
en Betsy naar Delden, een mooie woning aan de Helle. 
Veel afleiding vonden ze samen in de gezellige middagen 
bij de Ouderensoos totdat het niet meer lukte om er naar 
toe te gaan. Langzaam leverde Betsy in tot afgelopen 5 
januari het onvermijdelijke volgde. Het verlies van een 
zorgzame echtgenoot is zal niet makkelijk zijn, maar 
dierbare herinneringen blijven bewaard. 
 
Anja Assink-Klein Nagelvoort 

Bij de diensten 
Op zondag 29 januari zal ds. Henk van Dijk uit Enter 
voorgaan. Het leesrooster geeft aan: Matteus 5, 1-12, de 
zaligsprekingen. Zelf mag ik deze zondag even terugkeren 
naar mijn oude gemeente in Velp, om mijn opvolger te 
vervangen die helaas al een jaar uit de running is. 
Zondag 5 februari wil ik stilstaan bij het verhaal van Kain 
en Abel. Als je de Bijbel goed leest, zul je nergens de vraag 
lezen van: waar sta jij nu op de maatschappelijke ladder? 
Of: waar sta jij nu op jouw weg naar het geluk? Een veel 
belangrijker vraag in de Bijbel is: waar is je broeder, waar 
is je zuster? We lezen Genesis 4, 1-16. 
Zondag 12 februari draagt als thema ‘Liefde wil leven’. In 
de aanloop naar Valentijnsdag heel toepasselijk. Het 
verhaal daarentegen wat we gaan lezen is heftig: 1 
Koningen 3, 16-28. Een bekend verhaal uit de Kinderbijbel. 
Koning Salomo met 2 vrouwen die elkaar een kind 
betwisten. Op verzoek van een gemeentelid wordt dit 
indrukwekkende verhaal gelezen. 
Op zondag 19 februari zal ds. Gerco Veening uit Oldenzaal 
voorgaan. Hij komt altijd graag naar de Oude Blasius. Op 
deze zondag zal ik zelf in Goor voorgaan, waar op verzoek 
de dienst die wij begin september rond het thema 
“Dementie” hielden, zal worden herhaald. 
Aswoensdag 22 februari is er een Avondgebed om 19.00 
uur. 
Dan is er op zondag 26 februari een kanselruil. Ds. Johan 
Meier doet de dienst in Delden en ik in Borne. Mijn eerste 
keer daar in een zondagsdienst. Tot voor kort heb ik 
verzoeken van buurtgemeentes om voor te gaan op 
zondag altijd afgehouden. We volgen het leesrooster: 
Matteus 4, 1-11. 
Zondag 5 maart lezen we uit Lucas 11, 14-28 rond het 
thema ‘Een mens kiest niet wie hij zal zijn, 
maar wel wie of wat hij volgt.’ Op sociale media volgen we 
elkaar massaal. Hoe meer volgers hoe groter je identiteit, 
lijkt wel. Maar wie jij volgt, daar kun je wel een keus in 
maken. 
Woensdag 8 maart om 19.00 uur een avondgebed 
vanwege Biddag voor gewas en arbeid. 
Op zondag 12 maart zal ds. H. van Dijk uit Enter opnieuw 
voorgaan en zal gelezen worden Johannes 4, 5-42. 
Dan zal op zondag 19 maart ds. Marten Dijkstra uit 
Markelo voorgaan. Dit zal gelijk zijn laatste keer zijn want 
op 1 mei verlaat hij na 21 jaar de Protestantse Gemeente 
van Markelo om predikant te worden in het Friese 
Wommels. De Bijbellezing: Johannes 6, 1-15. 
Op zondag 26 maart lezen we uit het Johannesevangelie 
(8, 51-59) rond het thema: Waar is de hemel? Als je aan 
mensen vraagt naar hun lievelingstekst in de Bijbel, denk 
ik dat bij dit verhaal niemand zal zeggen: ‘dat is mijn 
tekst’. Een ingewikkelde boodschap, waar we mooi onze 
tanden in kunnen zetten. 
 
 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Betsy Wegereef-Nijenhuis 
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Regelen bezoek 
In het vorige nummer van Kerkennieuws deed ik een 
oproep voor iemand die mij kan helpen mij het regelen 
van afspraken voor m.n. huisbezoek. Dit is vooral nodig 
geworden nu ik ook in de gemeente van Goor actief moet 
zijn. Het is fijn dat Jannie Hardeman zich voor deze taak 
heeft gemeld, vooral omdat zij de gemeente heel goed 
kent. Er is een nieuw emailadres aangemaakt waarop je 
een bezoek van de predikant of van een ouderling of 
wijkcontactpersoon kunt aanvragen. Dit is: 
bezoekpredikant@gmail.com. 
 
Actiedag Voedselbank 
 Op zaterdag 17 december hebben we de Oude Blasius 
opengesteld om producten in te leveren voor de 
Voedselbank. Een actiedag georganiseerd vanuit onze 
diaconie. De kerk is niet voor niets al die uren open 
geweest want er zijn veel producten gebracht, door 
gemeenteleden, maar ook door niet-gemeenteleden. Van 
de Voedselbankorganisatie werd terug gemeld dat er die 

dag voor ruim € 4.000 aan producten is gebracht, naast 
ook nog € 150,-- aan giften. Een opbrengst om meer dan 
trots op te zijn. 
 
Duurzame energie 
In deze maanden staat het energieverbruik van 
huishoudens, maar ook van kerken en andere culturele 
gebouwen, flink onder de aandacht. Dat is hard nodig, 
immers de kosten rijzen de pan uit en vragen om 
aanpassingen. Het is belangrijk om zorgvuldig met onze 
energievoorraden om te gaan. Wie in een wat ouder huis 
woont, merkt letterlijk hoe de warmte in deze koude(re) 
tijd door de kieren heentrekt. Dan is het een uitdaging je 
huis en je lijf zo goed mogelijk te isoleren, zeker als de 
verwarming een graadje lager komt te staan. 
Maar hoe is het gesteld met onze eigen energievoorraad? 
Want hoe belangrijk het ook is om ons energieverbruik 

Preeknabespreking 
Er is gelegenheid om met elkaar de preek van de 
voorgaande zondag na te bespreken. En wel op maandag 
6 februari en maandag 6 maart van 10.00 uur tot 11.00 
uur in de Voorhof. 
 
Coventrygebed 
We gaan stug door met het bidden om vrede in het 
Coventrygebed wekelijks op vrijdagmiddag van 12.15 uur 
tot 12.25 uur in de zijkapel van de kerk. De 4 klokken 
luiden vanaf 12.00 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aswoensdag en Biddag  
Op woensdag 22 februari begint de Veertigdagentijd. Een 
tijd van soberheid. Een tijd van verinnerlijking. Er is een 
kort avondgebed om 19.00 uur. Ook op Biddag, 8 maart, is 
er een avondgebed. Afgelopen jaar was voor de natuur 
niet makkelijk met de vele droogte. En voor veel boeren is 
de toekomst nog eens extra donker door alle maatregelen 
die hen, en daarmee ook ons, boven het hoofd hangen. 
Een dag waarop ons gebed zich richt op deze toekomst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contactmiddag en -avond: woensdag 29 maart 
In 2020 werd de reeks contactmiddagen wreed 
onderbroken. Corona! Na drie jaar kunnen we in 2023 
weer een contactmiddag of -avond organiseren. Voorheen 
waren er in het voorjaar op meerdere plekken en tijden 
wijkcontactbijeenkomsten. Dit jaar willen we aansluiten 
bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland: 
AAN TAFEL. We nodigen iedereen uit om samen aan tafel 
te gaan en dat voor een eenvoudige maaltijd. Dit zal 
plaatsvinden op woensdag 29 maart van 12.00 uur tot 
14.00 uur en van 17.30 uur tot 19.30 uur in de Voorhof. 
Het is de bedoeling dat we dan informeel met elkaar in 
gesprek kunnen gaan. Voor een van beide momenten kunt 
u zich opgeven, daarvoor liggen er vanaf 1 maart 
aanmeldformulieren in de toren. Aanmelden is ook 
mogelijk via: aantafel@pgdelden.nl. Er worden dit jaar 
geen uitnodigingen verstuurd. 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Actiedag Voedselbank 
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letterlijk te peilen, figuurlijk kunnen we ook heel wat 
bijstellen. Er zijn soms van die processen binnen je werk, 
school of privé die jouw eigen energievoorraad zo kunnen 
aanspreken dat je die amper nog op peil kunt houden, laat 
staan: bij vullen. 
Het baart zorgen als ik hoor dat veel jonge mensen lijden 
onder prestatiedruk. Hoe kun je dan nog gezond met 
energie omgaan? Sommige kerken zijn een ‘groene kerk’, 
werken met duurzame energie. Maar duurzaam heeft ook 
te maken met zorgvuldigheid, met respect en met 
matigheid. Niet in de zin van steeds minder, maar steeds 
meer. Meer oog voor elkaar, meer oog voor jezelf, meer 
oog voor de aarde. Ik hoop dat we in die zin duurzaam 
met alle vormen van energie zullen omgaan en daar 
ruimte voor krijgen en ontvangen. 
 
Kerkenraadsweekend 
De leden van de kerkenraad gaan op 10 en 11 maart een 
paar dagen Delden uit voor een bezinningsweekend. Dat 
heeft een tweeledig doel: met elkaar nadenken over de 
koers van de gemeente in de toekomst en ook om elkaar 
eens anders te treffen dan aan een vergadertafel. Wat 
betreft de koers van de gemeente zal het gesprek gaan 
over de samenwerking met andere gemeentes in de 
nabije toekomst. Inmiddels hebben de gemeentes van 
Diepenheim en Goor een predikantsvacature, ook in 
Markelo ontstaat per 1 mei 2023 een vacature en in 
Hengelo in 2024. Nu is het al lang niet meer zo dat een vat 
aan predikanten kan worden opengetrokken om een 
vacature te vervullen. De vraag is zelfs of een classis een 
vacature nog zal erkennen. Onze classispredikant 
stimuleert gemeentes om gezamenlijk een weg te zoeken. 
We gunnen ons de tijd om daar goed over na te denken. 
 
 

Kerkenraadsweekend 

Vertrouwenspersoon 
In het stukje uit de Kerkenraad staat vermeld dat we in 
onze gemeente een vertrouwenspersoon is benoemd. In 
een ‘veilige gemeente’ werken we met elkaar aan een 
sfeer waarbinnen ieder zich gerespecteerd weet. Waarin 
we zo met elkaar omgaan dat recht wordt gedaan aan 
ieders geestelijke en fysieke waardigheid en integriteit. 
Een vertrouwenspersoon luistert in de eerste plaats 
zorgvuldig en aandachtig en onderzoekt dan wat er 
precies speelt en hoe hiermee te handelen. Het gaat hier 
om situaties die grensoverschrijdend zijn, dus niet om een 
verschil van mening of kritiek op personen, maar puur 
daar waar het gevoel van respect of waardigheid in het 
geding is. Het gesprek is natuurlijk vertrouwelijk. We zijn 
blij dat we iemand in deze functie hebben kunnen 
benoemen. 
 
Kersttijd 
Met dankbaarheid kijk ik terug op alle kerstvieringen in 
onze kerk. De zangdienst op Kerstavond en de dienst op 
Kerstmorgen zijn weer zo massaal bekeken, dat ik denk… 
als al deze kijkers in de kerk zouden zitten, hadden we niet 
genoeg plek in de herberg van de Oude Blasius. 
Met vriendelijke groet, 
 
Ds. Dick Juijn 
 
Uit de kerkenraad 
In dit artikel geven wij u een overzichtje van de besluiten 
die de kerkenraad de afgelopen tijd heeft genomen.  
Na de zomer van 2022 is de vergaderfrequentie van de 
kerkenraad verlaagd naar 6 keer per jaar. 
De kosterswoning is geheel opgeknapt en gemeubileerd. 
Een speciale commissie zal de woning verhuren aan 
mantelzorgers. De diaconie staat garant voor 2 jaar 
huuropbrengst. In de kerkenraadsvergadering van 
augustus is besloten dat de vrijdagmiddagdiensten in de 
Drie Koningen kapel worden gestopt. Een werkgroepje 
zoekt nog naar alternatieven. In september heeft Arie 
Mulder afscheid genomen als voorzitter van de 
kerkenraad, Herman Loohuis is de nieuwe voorzitter. 
In oktober heeft de werkgroep “Toekomstig gebruik van 
de Oude Blasius” een advies uitgebracht voor vernieuwing 
van de audio- en video-installatie in de Oude Blasius. Dit 
advies wordt in dank aanvaard, het proces is in gang 
gezet. De kosten bedragen € 50.000. 
De kerkenraad heeft de heer Oebele Dijkstra bereid 
gevonden vertrouwenspersoon van de kerk te zijn. Zijn 
taak zal zijn klachten ten aanzien van grensoverschrijdend 
gedrag te behandelen. 
Vanaf 1 Januari 2023 zal de temperatuur in de kerk tijdens 
diensten en concerten verlaagd zijn van 20 naar 18 
graden. Dit is helaas nodig in verband met de enorm 
gestegen energieprijzen. 
 
Namens de kerkenraad Maaike Sligt-Ferwerda Scriba 
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te vertellen aan mensen in uw omgeving en door mensen 
waarvan U denkt “Die zou ik graag daarvoor 
uitnodigen” ook daadwerkelijk uit te nodigen of zelfs mee 
te nemen. Gebruik daarvoor de uitnodiging hieronder! 
 
Uitnodiging aan alle stellen  
met of zonder kinderen die een druk bestaan hebben en 
die wel iets met het christelijke geloof hebben of daar 
nieuwsgierig naar zijn.  
Wij zijn een klein groepje mensen uit de Protestantse 
Gemeente Delden die graag in contact met jullie willen 
komen om van jullie te horen wat jullie bezighoud. 
Misschien kunnen we iets voor elkaar betekenen.  
We hebben een drankje en een hapje voor jullie klaar 
staan in “de Voorhof”, Kerkstraat 6 te Delden, van 15:00 
tot 17:00 uur op de zaterdagen 11 februari en 11 maart 
2023. 
Aanmelden hoeft niet. Kom gewoon binnen met of zonder 
kinderen. Wij hopen jullie daar op een zaterdag te 
ontmoeten. Vragen? Contact?  
www.pgdelden.nl of sociaal@pgdelden.nl 
 
Ouderenbezoekgroep Protestantse Gemeente Delden. 
Woensdag 22 maart om 10.00 uur willen we weer bij 
elkaar komen in de Voorhof. 
Wilt u onze bezoekgroep versterken? U bent van harte 

Van de Diaconie 
Verantwoording van de bijdrage die de Protestantse 
gemeente te Delden aan BabuBibi geschonken heeft. 
Van 2 t/m 15 december 2022 heeft Tjipke Tanzania weer 
bezocht. Namens de weeskinderen van harte dank. 
 
In Nederland aangeschaft: 
Schuurmachine  € 50,- 
2 schroevendraaiers € 20,- 
    € 70,- 
 
In Tanzania aangeschaft:   Tanzaniaanse  
       Shilling 
Houten werkbank  € 202,71 485.000 
Handzaag   € 14,63   35.000 
Cirkelzaag   € 313,47 750.000 
Handschaaf   € 96,97   232.000 
Cirkelzaagmes  € 88,19  211.000 
Totaal    €  785,97 
 
Mist u ze ook in onze kerk? 
Die jong volwassenen die een druk leven hebben en bezig 
zijn met gezin en werk? 
Met de werkgroep Delden Ont-Moet proberen we met 
hen in contact te komen en hebben daarbij Uw hulp 
nodig! Hoe U ons kunt helpen is door over het evenement 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Gereedschap voor BabuBibi  
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De Voorhof 

welkom. 
We hopen op een goede opkomst. 
 
Namens de bezoekgroep, 
Jo ten Broeke 
De Helle 27 
tel. 074 - 376 22 39 
 
Dinsdagmorgen inloop in de Voorhof 
Alweer voor het zevende jaar bestaat de inloopmorgen op 
dinsdagmorgen, waar al veel trouwe bezoekers gebruik 
van maken. Een kopje koffie of thee, gepaard gaande met 
een spontaan gesprek zijn de eenvoudige ingrediënten om 
elkaar te ontmoeten. In augustus j.l. hebben we ook een 
geslaagde lunch met elkaar gehouden. 
 
Een vaste groep van medewerkers, staat klaar om u te 
ontvangen.  
Wie komen daar dan? Mensen die elkaar al kennen, maar 
ook mensen die anderen willen leren kennen en dan is de 
drempel van de Voorhof, heel laag. 
Moet je lid zijn van een geloofsgemeenschap? Nee, niet 
nodig: iedereen is welkom en als je nog maar kort in 
Delden of omgeving woont, is het een ontspannen manier 
om anderen te ontmoeten en kennis te maken. 
Spreek anderen erop aan, dat er voor iedereen ruimte is 
voor ontmoeting en een praatje, al is het maar voor een 
half uurtje: dat is de charme van inloop.  
De koffie/thee met wat lekkers, staat klaar. 
 
Tussen 10.00 en 12.00 uur bent u van harte welkom in de 
Voorhof, Kerkstraat 6 te Delden. 
Voor informatie: 
wiardaheerze@hotmail.com 06 - 53 56 96 49 
ajhardeman@kpnmail.nl  06 - 11 25 11 90 

‘k Heb op ‘t nieje joar ewocht, 

‘n heel joar lang. 

Moar as ie achteraf bekiekt 

wat dat nieje joar oe hef ebrach, 

dan is ‘t er vaak neet zo völle wat aans is eword’n. 

De zunne kump op, 

dreit zien daagelijkse rondje, en geet onder. 

D’n volgenden dag zee júm weer. 

De eerde dreit rond, altied dezelfde kant oet, 

net zo hard as ‘t veurig joar; 

en net zo hard as ‘t joar doorveur. 

Moar as ik oe vroage wat ‘r dit joar aans is, 

blief ie dan stoan met de haand’n in ‘n tuk en zeg ie: 

‘t was elken dag één pot nat? 

Moar soms he’j van dee momenten dat ‘t aans was, 

dat de zunne van verbazing eff’n stille stun 

en zag dat er wat allebassens moois was ébeurd. 

Of ie zaag’n dat oen leav’n as ‘n rouwkaart was, 

Woar iezelf de tekst van hadd’n escheven. 

Zo geet dat dan, 

ie kriegt wat op oen bordje’n 

ie mot ‘t op et’n, 

moar soms smaakt ‘t oe veur geen meter. 

Of neet dan. 

 

Bart Brendel 

Uit de bundel “Dichten in’t plat is màklek zat” 
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Buurser Meertje  

SPELREGELS 

Op de bodem van een kristalhelder Buurser Meertje lag een prachtige halsketting. Je kon haar goed zien 
liggen en velen doken het water in om de ketting te pakken te krijgen. Maar dat lukte niet. Zo gauw iemand de 
bodem bereikte, was de ketting verdwenen. En toch was het sieraad vanaf de oever van het meertje heel 
duidelijk te zien. 
Op een dag vroeg men Maud, een wijze vrouw uit de buurt, om raad. Ze keek goed en zei: ‘De ketting ligt niet 
op de bodem van het meer. Wat jullie zien is slechts een weerspiegeling.’ Maud wees met haar arm naar een 
boom die op de oever van het meertje stond met zijn takken boven het water. Aan één van de takken hing de 
schitterende ketting. Niemand had haar gezien; niemand had ooit naar boven gekeken. 
De wijze vrouw zei: ‘Omdat jullie je blik niet verheffen, zien jullie alleen de weerspiegeling in het water. De 
werkelijkheid is heel dichtbij. Je kunt haar zo grijpen. Laat je niet misleiden door alle schijn. Open je ogen voor 
dat wat er echt toe doet...’ 
 
Graag wil ik aanvullen: ‘Open je ogen en zie daadwerkelijk je naaste, houd elkaar vast in mooie maar óók in 
moeilijke momenten.’ Dat wens ik u, mij, ons van harte toe in dit nieuwe kalenderjaar 2023. 
 
Marianne van der Linde 
Geestelijk Verzorger 
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Oecumenisch avondgebed 
De Raad van Kerken van Delden wenst u allen een goed, gezond en vredig 2023. In dit 
nieuwe jaar heten we u allen weer welkom bij het Oecumenisch avondgebed. Op elke 
1e donderdag van de maand om 19.00 uur komen we weer samen in de Driekoningen 
kapel van het verpleeghuis St. Elisabeth om samen te bidden voor de VREDE en om 
even tot bezinning te komen bij onszelf. Het avondgebed duurt een half uur. We zijn 
blij dat al vele 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 2 februari zal pastor Gerard Geurts voorgaan in het avondgebed en op 2 maart ds. Henri 
Esser. Herman Rupert zal ons bij de samenzang begeleiden op de piano. Drie vaste voorgangers gaan ons voor 
in het avondgebed. Deze wisselen elkaar per maand af. We hopen u binnenkort ook te ontmoeten.  
 
Ria Mudde 
 
Afscheid Rita Wibbeling van Radio Kerklokaal 
Ruim 27 jaar heeft mevr. Rita Wibbeling uit Goor vele intervieuws afgenomen bij mensen die zij uitnodigde in 
haar programma van "Radio Kerklokaal". Intervieuws van mensen die iets met de kerk te maken hadden. Ook 
heeft zij het programma "Portret" kleur gegeven door mensen te intervieuwen. Maar voor het programma 
Radio Kerklokaal op donderdagavond nodigde zij altijd een dominee, pastor of pastoraal werkster uit voor de 
meditatie of overweging, en een persoon uit de regio die zij wilde intervieuwen. Zelf ben ik ook menig keer bij 
haar in het programma geweest.  
Tevens werden altijd de laatste mededelingen gedaan over bijeenkomsten in de regio. Elke donderdagavond 
om 19.00 uur was haar programma. Vanaf 1 januari is dit programma gestopt. Rita heeft de leeftijd van 80 jaar 
bereikt en zou dit programma graag doorgeven aan een jonger iemand, maar...ook al het vrijwiliigerswerk bij 
de radio heeft last van het invullen van van nieuwe jongere generatie die dit programma willen voortzetten. 
Bovendien werd het programma de laatste tijd steeds minder beluisterd. Zo kwam er na zovele jaren een 
einde aan dit programma en hebben we met vele medewerkers het laatste programma op 29 december extra 
kleur gegeven. Misschien dat er in 
de toekomst in een andere vorm 
nog een kerkprogramma 
terugkomt, maar daarover zijn nog 
geen concrete plannen. 
Rita, ook namens de Deldense 
Gemeenschap, nog van harte 
bedankt voor je inzet al deze jaren. 
En nog vele goede jaren samen met 
je man in goede gezondheid. 
 
Ria Mudde 

Mariakapel, Nieuwe Blasius 
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Inleverdata en bezorgdata van de volgende nummers: 
16-03-2023 01-04-2023 interval 11 weken  #2-2023 
01-06-2023 17-06-2023 interval 6 weken   #3-2023 
13-07-2023 29-07-2023 interval 10 weken  #4-2023 
 
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. 

Carnaval 
Een katholiek feest. Het gaat vooraf aan 
de 40dagentijd. Verkleedpartijen, 
optochten en overmatig eten en drinken 
kenmerken dit feest. Vooral niets te 
serieus nemen. 
Hoe het vieren van carnaval is ontstaan is 
niet helemaal duidelijk. Aangenomen 
wordt dat het heidense gebruiken waren 
die in een kerkelijke context geplaatst 
werden. Een andere theorie is, dat het 
een ritueel is om de overgang naar de 
vastentijd te vergemakkelijken. Om te 

laten zien dat een alleen aards leven niet levenswaardig is.  
Voor de Reformatie werd vrijwel overal in Nederland carnaval gevierd. Na de 
Reformatie in de 16e eeuw werd carnaval in de protestantse gebieden 
verboden. In anderen gebieden ontmoedigd. Pas in de 19e eeuw begonnen de 
katholieke delen weer meer carnaval te vieren. Tot de jaren 50 vooral in 
Limburg en Noord-Brabant, maar ook in Twente. De tradities en manieren van 
vieren verschillen enorm. In het Zuiden van Nederland wordt carnaval nog 
steeds het uitbundigst gevierd. Carnaval, of je houdt er van of je hebt je er 
niets mee. Vind jij verkleden leuk? Vind jij carnaval leuk? 
 
Afbeelding getekend door Jasper van der Meer 

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.  


