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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 staat en waar we over na mogen en willen denken. 

De Raad van Kerken heeft gekozen voor het thema: 

 

Kerk blijven in de wereld van nu en van morgen 
 

De kerk krimpt. Niet alleen in ledenaantallen, maar ook in maatschappelijke betekenis. Geloven is 

een privé-zaak geworden, iets voor de binnenkamer. De publieke functie van de kerk is aan het 

verdwijnen. Eeuwenlang speelde de kerk een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol in de 

maatschappij. Niet alleen in de armenzorg, de ziekenzorg 

of de innige verstrengeling met de staat, maar vooral ook in 

de moraal. Samenwonen zonder getrouwd te zijn deed je 

niet, homoseksualiteit was een gruwel en  gehoorzaamheid 

aan je meerdere was een christelijke deugd. Eeuwenlang 

zijn kerk en staat nauw met elkaar verbonden geweest. Niet 

zelden was de vorst het hoofd van de kerk en speelden 

kerken een beslissende rol in de politiek. Die macht hebben 

kerken niet meer. Maar daarmee is de rol van de kerk niet 

uitgespeeld. Kerk en Staat zijn weliswaar steeds losser van 

elkaar komen te staan, de morele functie van de kerk neemt gaandeweg af en ook de kritische kerk 

heeft zijn beste tijd gehad; vandaag de dag is de kerk  steeds meer een bron van sociaal kapitaal 

geworden. In het maatschappelijk middenveld, de “civil society”, spelen de kerken nog steeds een 

belangrijke rol. Denk maar aan de discussies over de kernwapens of het armoedevraagstuk op het 

einde van de vorige eeuw. “Armoede bestaat niet in Nederland”, zeiden politici destijds. Nu is de 

vraag rond “voltooid leven” actueel en de kerken spreken hun woordje mee, al was het maar door 

hun betrokkenheid bij een hospice.  

De neoliberale politieke koers in Nederland en de zogenaamde participatiemaatschappij, d.w.z. 

versterkte nadruk op de verantwoordelijkheid van de burger, opende de kerk de ogen voor de 

groepen die buiten de boot vielen. Neoliberalisme is niet voor iedereen een zegen. Dat zorgde voor 

een sterkere gerichtheid op het lokale. Voedselbanken, 

inloopochtenden, maaltijdgroepen komen op. Hoe moet 

het nu verder met de krimpende kerken? Moet de laatste 

het licht uitdoen of blijven de kerken hun 

maatschappelijke rol spelen? Hoe dan? Klopt het hart 

van de kerk in het plaatselijke kerkenwerk, ook al loopt 

dat ook terug en zijn er steeds minder mensen te vinden 

die mee willen doen? Alle drie de sprekers zullen het 

thema van dit jaar belichten.  

 

Ds. Kees Bergström   
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1. Vredeszondag: 17 september om 11.00 uur in de Nieuwe Blasius.  

De oecumenische viering die wordt voorgegaan door pastor Henk Ogink en ds. Kees 

Bergström en wordt ondersteund door het oecumenisch koor: “CANTU” o.l.v.  

Marjolein Vos - Kuperus.  Mee te vieren en te beluisteren via de computer. 

 

2. Lezing:  Dr. Arjan Plaisier op ma. 13 nov. om 19.30 uur – Oude Blasius 

Ds. Arjan Plaisier  is voormalig scriba van de Protestantse kerk. Momenteel 

is hij voorganger van de missionaire gemeente de Fontein in Apeldoorn. 

Daarnaast is hij docent spiritualiteit aan de Protestantse Universiteit.  

 

3. Oecumenische adventswandeling: 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.  

 

4. Oecumenische kerstsamenzang: zo. 17 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 een 

opmerkelijk kerstverhaal in het Twents worden verteld. De collecte is bestemd voor het 

werk van de Raad van Kerken. 

 

5. Dienst van de Eenheid: zo. 21 jan. 2018 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 21 t/m 28 januari en heeft als thema: 

“Recht door zee”. Het thema haakt aan op het danklied van 

Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus en is afkomstig 

uit het Caribisch Gebied.nl. Deze viering is rechtstreeks of 

later te beluisteren via de computer via website www. heiligegeestparochie.nl - vieringen 

beluisteren.  

 

6. Lezing: Theo Krabbe op wo. 28 febr. om 19.30 u. Oude Blasius 

In zijn lezing zal hij de stelling verdedigen dat Nederland 

steeds religieuzer zal worden, er een nieuwe anti-these aan 

het ontstaan is, de gevestigde kerken zullen verdwijnen en 

mensen meer en meer over een meervoudige religieuze 

identiteit gaan beschikken. Theo Krabbe is theoloog, 

journalist en uitgever.  Bij velen bekend als columnist van 

het dagblad Tubantia. Bovendien werkt hij aan een 

proefschrift aan de faculteit religiewetenschappen van de 

Radbouduniversiteit Nijmegen over de katholieke sociale leer in relatie tot de economische 

analyses van Karl Marx. 

Ruim 50 jaar Oecumene 

Raad van Kerken Delden 
 

Oikoumene 
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7. Wereldgebedsdag: zo. 4 maart om 10.00 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 

Suriname. Op hetzelfde tijdstip zullen mensen met elkaar bidden en zich met elkaar 

verbonden voelen. Als Raad van Kerken verzorgen en gedenken we deze viering met woord 

en beeld op zondag 4 maart. 

 

8. Mid-vastenwandeling: zo. 11 maart van 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. Lezing: Prof. dr. Erik Borgman: di. 17 april om 19.00 uur in de Oude Blasius. 

Erik Borgman is theoloog en hoogleraar aan de universiteit 

van Tilburg. Hij schrijft: “Als wij willen dat de kerk ook 

morgen nog bestaat, is vasthouden wat er nu is geen optie. 

Maar planmatig veranderen op basis van wat wij nu denken 

dat voor de toekomst nodig is ook niet. De kerk is ervoor om 

ons te laten veranderen door Gods toekomst. Daarvoor is het 

nodig dat de kerk weet dat zij een teken is ‘van onze innige 

verbondenheid met God en van de eenheid van het menselijk geslacht.’” Erik Borgman legt 

uit wat dit kan betekenen voor het denken over de kerk en voor de praktische vormgeving van 

kerkelijke praktijken. Eind 2015 kwam zijn boek uit: “Waar blijft de kerk?” Tevens is de heer 

Borgman jarenlang lid geweest van het philosofisch elftal in het dagblad Trouw. 

 

10. 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.  

 

11. Pinkstermaandag: 21 mei 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 de 

mogelijkheid aanwezig is, dat 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. 

 

12. 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 
 

17 september  Oecum. Vredesdienst   11.00 u. Nieuwe Blasius 

1  oktober  Muzikale wandeling PDK  12.15 u. Marktplein 

13 november  Lezing: Ds. Arjan Plaisier  20.00 u. Oude Blasius 

??  december  Adventswandeling   19.00 u. 

16 december  Kerstmarkt    15.00 – 21.00 u.Centrum Delden 

17 december  Oecum. Kerstsamenzang  19.30 u. Oude Blasius 

7  januari 2018 Driekoningentocht door Twickel 12.00 u Landgoedwinkel 

21 januari   Oecum. Dienst van de Eenheid 11.00 u. Nieuwe Blasius  

28 februari  Lezing: Theo Krabbe   19.30 u. Oude Blasius 

11 maart  Mid-vastenwandeling   14.00 u.  

 4 maart  Wereldgebedsdag   10.00 u. Oude Blasius 

17 april  Lezing: Prof dr. Erik Borgman 19.00 u. Oude Blasius 

  4 mei   Dodenherdenking   18.45 u. Oude Blasius 

21 mei   Viering 2e Pinksterdag  10.00 u. Tuin Oude Blasius 
 

Kerkennieuws 
 

Dit kerkblad 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 – info.van andere regionale kerkelijke activiteiten. Het wordt huis-aan-huis 

verspreid  in en rondom Delden. Het kerkblad  “Geestig” wordt verspreid  bij 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 hebben we weer meerdere activiteiten om onze doelstelling  te bereiken. Het 

project is dit jaar: “Van zwak naar Sterk” een onderwijsproject voor kinderen van Miguomiri in 

Kenia. 

• MUZIKALE WANDELING door Delden op zo. 1 oktober.  Start 12.15 u op de Markt 

• OLIEBOLLEN verkoop op za. 4 november op de streekmarkt. 

• KERSTMARKT op 16 dec. met onze aangeboden kerststukjes, graftakken, winterse 

lekkernijen en de bekende loterij. 

• DRIEKONINGEN WANDELTOCHT op zondag 7 januari. Start vanaf 12.00 uur bij de 

Landgoedwinkel aan de Twickelerlaan. Voor verdere 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. 

Stichting Raad van Kerken 

 
Is samengesteld uit leden van de RK. Kerk – de Protestantse kerk en het Apostolisch Genootschap. 

Info. over de Raad van kerken is te vinden op de websites: www.blasiusdelden.nl en 

www.heiligegeestparochie.nl  - H.Blasius. 

 

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 - Joop Weber - Stefan Kamping - Jacques Troch 

Wim Boer 

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

http://www.blasiusdelden.nl/
http://www.heiligegeestparochie.nl/

