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Voor u ligt een nieuw programma van de Raad van Kerken voor dit seizoen. We proberen steeds 

weer een onderwerp te kiezen dat dicht bij ons mensen staat en waar we over na mogen en willen 

denken. De Raad van Kerken heeft gekozen voor het thema: 

 

“Naasten voor elkaar“ 
 

Wie vanuit Bornerbroek richting Delden rijdt ziet eerst de watertoren van Twickel en daarna al 

snel hoe de twee kerktorens van de Oude en van de Nieuwe Blasius naast elkaar naar de hemel 

reiken. Met recht ‘’naast elkaar”. Zeker nu we met elkaar het 50 jarig bestaan van de Raad van 

Kerken te Delden mogen vieren.  

Het gekozen thema “Naasten voor elkaar” geeft al aan, hoe deze samenwerking zowel binnen als 

buiten de Raad, niet alleen een christelijke plicht is, maar ook een rijkdom. Als medemensen, 

maar nog meer als medegelovigen in Jezus Christus zijn we naasten van elkaar en geldt voor ons 

de naastenliefde. Jezus heeft dit zelf zo kernachtig samenvat in het verhaal van de Barmhartige 

Samaritaan. De uitdaging om zelf naaste te zijn voor de ander. Waar we niet slechts kijken, maar 

ook elkaar zien! Niet slechts horen,  maar ook naar elkaar luisteren. Als medemens, gelijk aan 

jezelf, wetend wat de ander pijn doet of vreugde brengt!  

Het thema in dit jubileumseizoen drukt nog eens uit dat we er zo voor elkaar willen zijn en op 

elkaar mogen rekenen, elkaar vasthoudend en met elkaar op weg! Daarmee geven we gehoor aan 

het gebed van Jezus zelf: ”Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen 

zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft, dat U Mij gezonden hebt.” (Joh. 18: 21) 

In 1966 werd de Oecumenische Raad in Delden opgericht. De naam werd enige tijd later 

gewijzigd in: Raad van Kerken te Delden. Twee jaar voor de oprichting van de Raad van Kerken 

in Nederland. Delden behoort daarmee tot de eersten, die een lokale afdeling begonnen.  

De geschiedenis van de Deldense Raad van Kerken laat ik graag aan anderen over, maar het mag 

duidelijk zijn, dat het enthousiasme in de 

geloofsgemeenschappen voor de Oecumene hoogte- en 

dieptepunten gekend heeft. Ook nu de plaats van de kerk in 

de samenleving bescheiden is geworden. We moeten elkaar 

blijven ondersteunen door samen te zoeken naar de kracht 

van het Evangelie. Zeker nu het in de maatschappij van 

vandaag weer zo nodig is, dat onze Christelijk Boodschap 

van Naastenliefde gehoord en gedaan wordt. 

Ik wens de leden van de Raad van Kerken en ons allen een 

goed en inspirerend seizoen toe, waarin we met elkaar gehoor 

geven aan het gebed van Jezus. Mag Gods zegen rusten op 

hun en onze inzet hiervoor. Op weg naar de 100 jaar. 

 

Pastor Henk Ogink 
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1. Vredeszondag: 18 september om 11.00 uur in de Nieuwe Blasius.  

De oecumenische viering die wordt voorgegaan door ds. Ria de Vries en pastoraal werkster  

Hélène van den Bemt, ondersteund door het oecumenisch koor: “CANTU” o.l.v.  

Marjolein Vos - Kuperus. Deze dienst zal een bijzonder karakter krijgen vanwege het 50-

jarig bestaan van de Raad van Kerken. Na de dienst is iedereen welkom voor een kopje 

koffie in het Parochiehuis. 

 

2. Oecumenische bijeenkomst op wo. 12 oktober om 19.30 uur in de Nieuwe Blasius. 

Father Basilios Khamis is een jonge Syrische priester die met z’n vrouw – na een vlucht uit 

Syrië – hier in Delden is komen wonen. Hij is aangesteld als pastor voor de Grieks-

orthodoxe medechristenen uit Syrië en Libanon in ons land. Deze jonge priester zal voor ons 

deze avond een “Oosters orthodoxe liturgische viering” verzorgen en Wim Petersen zal de 

situatie van de vluchtelingen in Delden toelichten. 

 
3. Lezing:  Dhr. Pieter Omzigt op ma. 14 nov. om 20.00 uur – Oude Blasius 

Pieter Omzigt is lid van de Tweede kamer voor het CDA, en is 

woordvoerder fiscale zaken, pensioenen en buitenlandse zaken. Zijn 

echtgenote is van Syrische afkomst. Als geen ander weet hij van de 

problematieken in de wereld in het kader van: “Naasten voor elkaar”.  

Als gelovig mens gaat hem de problematiek van de medemens, welke 

in deze wereld slecht bedeeld zijn, sterk aan het hart. 

 

4. Oecumenische adventswandeling: wo, 14 dec. van 19.00-21.00 uur. 

In samenwerking met de MOV-groep van de H. Geestparochie en de Prot. Blasiusgemeente 

wandelen we rondom Delden en bereiden we ons voor op het kerstfeest. Samen op weg naar 

het Licht. De plaats van vertrek zal via de media bekend worden gemaakt.  

 

5. Oecumische kerstsamenzang: zo. 18 dec. om 19.30 uur in de Oude Blasius. 

Het is een goede traditie aan het worden om ons voor te bereiden op het feest van de 

geboorte van onze Heer met samenzang en muziek. In deze kerstsamenzang zal de 

voorganger van het Apostolisch Genootschap een kerstverhaal vertellen en het koor van 

het Apostolisch Genootschap zal de zang begeleiden. De collecte is bestemd voor het werk 

van de Raad van Kerken. 

 

6. Dienst van de Eenheid: zo. 22 jan. 2017 om 11.00 uur in de Nieuwe Blasius. 

Oecumenische viering. Al jaren bidden Christenen over de hele wereld 

in de maand januari in oecumenische vieringen en gebedsdiensten voor 

de eenheid. Deze week van het gebed vindt plaats van 15 t/m 22 januari 

en heeft als thema: “Jouw hand, mijn glimlach”. De uitgestoken hand 

wil de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen. De 

verzoening en terugblik op 500 jaar reformatie. 

  

50 jaar Oecumene 
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7. Lezing: ds. Herman Koetsveld en Enis Odaci di. 24 jan. om 19.30 u. -  Oude Blasius. 

Oecumenische duizendpoten met voorkeur voor interreligieu- 

ze dialoog. Zij houden zich naast het kerkenwerk bezig met 

maatschappelijke vraagstukken. De verhouding Christendom 

en Islam boeit hen zeer. Herman schreef hierover een artikel: 

”Een nieuwe Geest voor de Godsdienst (van oorlog om de 

waarheid, naar vrede van de humaniteit). Hij is ervan 

overtuigd dat er geen vrede tussen de volkeren kan ontstaan zonder vrede tussen de 

godsdiensten. Herman Koetsveld werkt graag samen met zijn vriend en moslim Enis Odaci.  

 

8. Mid-vastenwandeling: zo. 26 maart om 14.00 – 17.00 uur.  

In samenwerking met de Katholieke Parochies van de H. Geest en de Protestantse 

Gemeenten van Delden en Goor, nodigen wij u uit voor de mid-vastenwandeling die in het 

teken staat van ontmoeting en bezinning. Samen op weg naar Pasen. In het teken van de 

veertigdagentijd, willen we dit met elkaar beleven tijdens een wandeling met aansluitend een 

solidariteit maaltijd. De werkgroep kiest altijd met zorg een mooie route in de Hof van 

Twente. Waar de wandeling zal plaatsvinden leest u tijdig in het Kerkennieuws, Geestig en 

het Hofweekblad. U bent allen van harte welkom mee te wandelen. 

 

9. Wereldgebedsdag: vrijdag 3 maart om 19.30 uur in de Oude Blasius. 

Wereldgebedsdag was de eerste oecumenische samenwerking in de wereld. In 1887 riepen 

Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsviering voor de zending in hun land. Deze oproep 

om in gebed aan mensen en hun omstandigheden zorg en aandacht te besteden is uitgegroeid 

tot een gebedsdag in 173 landen. Sinds 1928 wordt er in ons land aan deelgenomen. De 

liturgie wordt elk jaar samengesteld door een comité van één van de deelnemende landen. 

Dit jaar door mensen uit de Filipijnen. Op hetzelfde tijdstip zullen mensen met elkaar bidden 

en zich met elkaar verbonden voelen. We willen graag deze bijeenkomst juist dit jaar, 

vanwege de onrust in de wereld,  van harte bij u aanbevelen. 

 

10. Lezing: Drs. Rob van Lint: ma. 6 maart om 19.30 uur in de Oude Blasius. 

Hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst van het ministerie 

van Veiligheid en Justitie. Rob van Lint is iemand die als geen ander de 

dilemma’s kent tussen menselijkheid en het uitvoeren van de regels. De 

dienst heeft als hoofdtaak te beslissen wie wel en wie geen 

verblijfsvergunning krijgt. 

 

11. Dodenherdenking: 4 mei om 18.45 uur in de Oude Blasius. 

Voorafgaand aan de dodenherdenking is er een bijeenkomst in de Oude Blasius met muziek 

en gedichten. Daarna is de kranslegging bij het monument aan het Ressingplein. Aansluitend 

start hier om 19.30 uur de Stille Tocht richting openbare begraafplaats aan de Langestraat.  

 

12. Pinkstermaandag: 5 juni 10.00 uur Oecum. viering in de tuin van de Oude Blasius. 

Als het weer het toelaat is deze oecumenische dienst in de tuin van de Oude Blasius. Bij 

slecht weer wordt de dienst in de kerk gehouden. Een feestelijke dienst, waarin ouders hun 

kind kunnen laten dopen. Voorgangers in deze dienst zijn een dominee en een pastor.  

De collecte is voor het werk van de P.D.K. 

 

13. Oecumenisch avondgebed: elke donderdagavond 19.00 tot 19.30 uur. 

Afwisselend in de Oude- of Nieuwe Blasius. Een half uurtje samen stil staan bij de wens dat 

ieder mens in vrede zou mogen leven, door te bidden, te zingen en in stil gebed samen te 

zijn onder begeleiding van een pastor, dominee of vrijwilliger.  
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Agenda 
 

18 september  Oecum. Vredesdienst   11.00 u. Nieuwe Blasius 

12 oktober  Viering: Father Basilios Khamis 19.30 u. Nieuwe Blasius 

14 november  Lezing: Dhr. Pieter Omzigt  20.00 u. Oude Blasius 

14 december  Adventswandeling   19.00 u. 

18 december  Oecum. Kerstsamenzang  19.30 u. Oude Blasius 

28 december  Driekoningentocht door Twickel 

22 januari 2017 Oecum. Dienst van de Eenheid 11.00 u. Nieuwe Blasius  

24 januari  Lezing: Ds. Koetsveld & Enis Odaci 19.30 u. Oude Blasius 

  3 maart  Wereldgebedsdag   19.30 u. Oude Blasius 

  6 maart  Lezing: Drs. Rob van Lint  19.30 u. Oude Blasius 

26 maart  Mid-vastenwandeling   14.00 u 

  4 mei   Dodenherdenking   18.45 u. Oude Blasius 

  5 juni   Viering 2e Pinksterdag  10.00 u. Tuin Oude Blasius 
 

Kerkennieuws 
 

Deze brochure is een uitgave van de Raad van Kerken. Hierin vindt u alle informatie over de beide 

Blasiuskerken en over de Driekoningenkapel in het verpleeghuis St. Elisabeth en – indien 

voldoende ruimte – andere regionale kerkelijke activiteiten. Het wordt huis-aan-huis verspreid in 

en rondom Delden. Het kerkblad “Geestig” wordt verspreid bij de leden van de RK H. 

Geestparochie die staan ingeschreven in: Delden - Goor - Beckum - Bentelo - Hengevelde - St. 

Isidorushoeve. 

P.D.K.: Projectengroep Deldense Kerken 
 

Dit onderdeel van de Raad van Kerken zet zich in voor het verlenen van noodhulp bij 

kleinschalige projecten. Ook dit jaar hopen we weer meerdere activiteiten te kunnen ondersteunen 

om onze doelstelling te bereiken. 

• OLIEBOLLEN verkoop op za. 5 november op de streekmarkt. 

• KERSTMARKT met onze aangeboden kerststukjes, graftakken, winterse lekkernijen, 

sfeerverlichting van Zweedse kaarsen etc. 

• DRIEKONINGEN WANDELTOCHT Georganiseerd door de PDK in samenwerking met 

de VVV Delden op wo. 28 dec. De plaats van vertrek en het tijdstip zal via de media bekend 

worden gemaakt. 

• MUZIKALE WANDELING door Delden op zo. 2 okt. Start om 12.15 op de markt. 

Gedeputeerde Hester Maij zal het startschot geven.  

 

Voor details verwijzen wij u naar de regionale en plaatselijke pers. Financiële steun is van harte  

welkom op rek.nr. NL66 RABO 01 7915 8643 t.n.v. Projectengroep Deldense Kerken. 

 

Het Apostolisch Genootschap is toegetreden tot de Raad van Kerken. Info over de Raad van 

Kerken is te vinden op deze websites: www.blasiusdelden.nl  -  www.heiligegeestparochie.nl.  

 

Stichting Raad van Kerken 
 

Voorzitter: Ria Mudde,  Langestraat 135, 7491 AD Delden 074 – 376 1949 

Secretaris: Ype de Jong,  Rupperink 1,  7491 GP Delden 074 – 376 6366 

Penningm.: Gerard Smit,  De Goorn 17,  7491 HB Delden 074 – 376 6124 

Leden:  Gerdy Freriksen - Anneke Kuperus - Matthijs ten Thije - Joop Weber -  

Ria de Vries - Janny Brandenbarg - Stephan Kamping  

 

Rek.nr. NL10 RABO 03 1335 0809 t.n.v. Stichting Raad van Kerken Delden.  


