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Nieuwsbrief september 2017 

Bij de diensten 

 

Zondag 3 sept ds. Tina Geels, Waalse Kerk 10h, startzondag nieuwe seizoen - Vriendendienst 

 

Zondag 10 sept ds. Peter Wilbrink, Abtswoude 10.30h. Aansluitend Gemeenteberaad 

 

Zondag 17 sept ds. Tina Geels, Waalse Kerk 10h - Vredesdienst: diaconale collecte: Huis van 

  Vrede (jongeren soefi organisatie) www.huisvanvredealmere.nl 

 

Zondag 24 sept ds. Florus Kruyne, Waalse Kerk 10h 

  Florus, de partner van Tina, is predikant bij de Remonstrantse gemeente in 

  Utrecht en geestelijk verzorger in het Diaconessenhuis ook in Utrecht 

         Na de dienst: schrijfactie voor Amnesty International      

 

Zondag 1  okt ds. Tina Geels, Waalse Kerk 10h - kindermuziek dienst m.m.v. ad hoc kinderensemble van  

  Vrijzinnig Delft. Meer informatie in de Nieuwsbrief van oktober.  

  Er is kinderkring en de Kleine Bieb  

 

Na afloop van de diensten kunnen we napraten bij een kop koffie of thee.  

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar ‘Protestants Kerkblad Delft’ of de site www.vrijzinnigdelft.nl 

 

Vriendendienst - 3 september, thema: Vriendschap 

 

Ieder wordt uitgenodigd een buur, vriend of vriendin mee te nemen naar deze dienst. ‘Het voelt vrijer om een keer te 

komen als ik weet dat er ook andere gasten zullen zijn’. Een speciale gast zorgt voor een kleine verrassing. 

Er zal weer ruimte zijn voor open voorbeden. Je kunt tijdens de dienst een intentie opschrijven en/ of een lichtje  

aansteken.  

 

Er is ook Kinderkring, de kinderen worden met een eigen app groep speciaal uitgenodigd. We gaan van start met 

nieuwe leiding. Voor 3 september is dat Marion Vreugdenhil. Verder gaan per toerbeurt meedoen: Nelleke  

Guequierre, Marianne van den Broek en Monika van Dijk. 

 

Nieuw: De kleine Bieb, nu ook in de kerk elke eerste zondag van de maand bij de boekentafel. Er staat een 

kastje/kistje, net als langs de straat op veel plekken in Delft.  

De bedoeling is - vrije inbreng en uitleen. Breng boek of artikel in voor de dienst wat jij de moeite waard vindt voor 

anderen om te lezen. Wie weet wat je aantreft wat een ander jou graag wil laten lezen, neem dit gerust mee en 

breng het de volgende maand weer terug. Je kunt je naam er bij vermelden maar dat hoeft niet. We zijn op zoek 

naar iemand die dit nieuwe project wil gaan beheren. Vraagt weinig tijd alleen even opletten of het goed gaat lopen. 

Iets voor jou? neem dan contact op met Tina. 

 

Na afloop van de dienst is er een korte presentatie van het diaconale project 

Solar Cooking. Tina geeft een korte toelichting bij het nieuwe Grachten 

Gordel programma. 

 

Om 12.00h begint de eerste repetitie voor de Kindermuziek dienst.  

Volgende repetities zijn 17 en 24 september ook in de Waalse Kerk. 

http://www.huisvanvredealmere.nl/
http://www.vrijzinnigdelft.nl
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Zondag 10 september - Gemeenteberaad 
 

Aansluitend na de dienst in Abtswoude om 12h Gemeenteberaad over de toekomst van Vrijzinnig Delft. 

Waar gaan we kerken?  

Twee weken geleden heeft ieder hiervoor namens de kerkenraad een uitnodiging ontvangen. Er zijn verschillende 

mogelijkheden die we met elkaar moeten onderzoeken en bespreken. 

Uw / jouw mening doet er toe. Dus kom 10 september! 

 

Nieuwe GG programma 

 

Voor het zesde jaar bieden de kleine kerken rondom de Oude Delft gezamenlijk hun  

verdiepingsprogramma aan: de Oud Katholieke Kerk, Vrijzinnig Delft (VH), Kerk aan het 

Noordeinde (studentengemeente), de Lutherse Kerk en de Remonstranten. In deze  

nieuwe uitgave staan een aantal activiteiten die ook vanuit het Stadsklooster, of alleen 

vanuit het Stadsklooster Delft worden aangeboden (zie ook de informatie hieronder). 

 

Het GG programmaboekje is beschikbaar na de dienst, je kunt het ook vinden bij www.vrijzinnigdelft.nl 

 

Zondag 17 september - Opening stadsklooster Delft  

 

Vanuit de kleine kerken aan de Oude Delft is het afgelopen seizoen het Stadsklooster Delft ontstaan. Een niet  

gebonden netwerkgemeenschap voor spirituele verdieping en engagement met de samenleving. Kernwaarden zijn: 

compassie, contemplatie, zelfreflectie, respect, openheid, vrijheid, individu en gemeenschap.   

De kerngroep bestaat op dit moment uit: Wouke Lam, Jeanneke Bruggeling, Anja Schaafsma, Jac Veugelaers, Taco 

Smit, Luitgard van der Heijden, Marion Vreugdenhil, Monique Toonen en Tina Geels. 

 

Op zondagmiddag 17 september kun je kennis maken met het Stadsklooster. Het Stadsklooster geeft eerst een  

korte presentatie en daarna kun je meedoen aan een ‘Proeverij’. In mini workshops kun je ‘proeven’ van de  

activiteiten, die in het 4e kwartaal van 2017 worden aangeboden. De workshops vinden plaats op 4 locaties in de 

binnenstad van Delft, waaronder 2 kerken. De middag eindigt met een ontvangst bij Bakker van Maanen. Voor  

kinderen van ouders die meedoen aan de ‘Proeverij’ wordt een apart programma verzorgd.  

 

Aanmelden voor 17 september kan bij Bakker van Maanen, Hippolytusbuurt 3, Delft, of per email naar  

stadskloosterdelft@gmail.com. Kosten: volwassenen €5,- kinderen € 2,50.  

 

Programma 17 september:  

13:30  Ontvangst met koffie en thee, Voorstraat 60  

14:00  Introductie Stadsklooster  

14:15  Workshop Huis van aandacht en gebed 

14:35  Wandelen naar de Lutherse Kerk, Noordeinde 4  

14:45  Kennismaking met een kloosterregel  

 of kennismaken met Ho' oponopono 

15:05  Wandelen naar de Oud-Katholieke kerk, Bagijnhof 21  

15:15  Christelijke Meditatie of workshop Verbindende Communicatie 

15:35  Wandelen naar Bakker van Maanen, Hippolytusbuurt 3  

15:45  Ontvangst door de kinderen met een hapje en drankje als afsluiting  

16:30  Einde programma 

http://www.vrijzinnigdelft.nl
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Komende activiteiten Vrijzinnig Delft 
 

Meditaties: 

Elke maandagavond  20h, open meditatie in de Oud Katholieke Kerk, Bagijnhof 21  

Elke dinsdagmiddag  16h, open meditatie in de Consistorie van de Waalse Kerk, ingang museum Prinsenhof  

Beide meditaties zijn op elkaar afgestemd 

 

Wo 6 sept Pizzaclub I, Little Italy 17.30h 

Ma 11 sept Kroegkring, Café De Klomp, Binnenwatersloot 5, vanaf 20h 

Schuif maar aan ook als je voor een eerste keer wilt komen. 

Di 12 sept Leerhuis Lutherse kerk, Noordeinde 4, 20-21.30h 

Zo 17 sept Opening Stadsklooster Delft, Voorstraat 60, 13.30h 

Wo 20 sept Pizzaclub 2, Little Italy 17.30h 

Do 21 sept Kennismaken met Attitudinal healing, Monique Toonen (stadsklooster Delft) 

Di 26 sept Centering Prayer, Intro Tina Geels, Voorstraat 19.30h (stadsklooster Delft) 

Wo 27 sept Weg met de Bijbel (1) Tina Geels, Voorstraat 60, 19.30h 

Do 28 sept Ho’ oponopono, o.l.v. Anja Schaafsma, Phoenixstraat 66, 19.30- 21.30h (stadsklooster Delft) 

Do 28 sept Geweldloze communicatie o.l.v. Monique Toonen, Phoenixstraat 66, 9.30-12h (stadsklooster Delft) 

 

Van de predikant 

 

De warme, zonnige dagen afgelopen week doen goed. Stil nazomer weer, zachte zon 

en al wat nevel over de Kromme Rijn, zo mooi.  Hoe anders voelt het leven op die  

plekken waar zoveel mensen zwaar zijn getroffen door orkanen en teveel regen, denk 

aan Houston in Texas. Ik denk aan de aanslagen van de afgelopen weken o.a. in  

Barcelona. Mensen zoeken ook daar naar antwoorden op hun levensvragen. Ik hoop 

niet dat steeds meer mensen genoegen nemen met platte oplossingen, geprojecteerd 

op één held, die hen gaat redden. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor de grote 

lijnen en ook voor dat stukje vrijzinnige gemeenschap wat aan ons is toevertrouwd.  

Voor ons betekent dit betrokken zijn op elkaar en op de situatie van Vrijzinnig Delft, als 

deel van kerkelijk Delft met een eigen geluid. Met ruimte voor wie op zoek is, voor wie 

een onderdak nodig heeft, voor wie wil delen en voor wie met lege handen staat. Zo 

veelkleurig als de regenboog, ieder geeft kracht, vertrouwen en inspiratie voor het  

komende seizoen.  

We staan voor een grote keuze; waar willen we gaan kerken en hoe willen we dat in de 

nabije toekomst vormgeven? Nu we weten dat we nog een jaar gebruik kunnen maken van de Waalse Kerk, liggen 

er mogelijkheden waar we met elkaar over na moeten denken, want elke koers die we uit gaan zetten is bepalend 

voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap met haar kostbare traditie. 

En wat mijzelf betreft, wij hadden heerlijke weken in Roemenië, deels samen met onze twee jongens Thomas met 

zijn vriendin en Jeroen. Een eigen leven krijgt na hun studie vorm in werk en persoonlijk leven, toch komen ze nog 

altijd graag een week naar onze vertrouwde stek in Transsylvanië, het Hongaarse hart van Roemenië. Nu terug doet 

het doet mij goed om mij weer te verbinden met jullie allemaal.  

Met elkaar onderweg, stevig ingebed in de gemeenschap of wat losser aan de rand. We houden elkaar in het oog en 

in het hart, vanuit die bijzondere binding aan het geheim van het leven, wat velen God zijn gaan noemen. Een  

binding van vriendschap in vrede. Ik zie ernaar uit jullie weer te mogen ontmoeten bij de vieringen, in kringen en bij  

persoonlijke gesprekken. 

Tina Geels 
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Berichten van de diaconie 
 

Presentatie Solar Cooking 

De diaconie heeft voor 2017-2018 als speerpuntproject gekozen voor de 

Stichting Solar Cooking KoZon. Op 3 september na de dienst in de Waalse 

kerk zal deze Stichting een korte presentatie houden van hun werk.  

 

Solar Cooking KoZon stimuleert het gebruik van geïntegreerd zonnekoken, 

(Integrated Solar Cooking, ISC) waarmee vrouwen bij elk weertype het eten 

kunnen bereiden en water kunnen pasteuriseren. Daarvoor kunnen  

verschillende apparaten gebruikt worden die op zonne-energie werken of hout besparend zijn. 

Geïntegreerd zonnekoken is goed is voor het milieu, verbetert het leven en de gezondheid van vrouwen en kinderen 

én bevordert de economische zelfstandigheid van vrouwen  in Afrika. 

Solar Cooking KoZon heeft in Oost- en West-Afrika projecten in de volgende landen: Senegal, Mali, Burkina Faso, 

Niger, Uganda en Ethiopië 

 

Noodhulpprojecten voor vluchtelingen vinden plaats in zes vluchtelingenkampen in Tsjaad, voor vluchtelingen uit 

Darfur, Soedan. In deze zes kampen koken nu ruim 40.000 vrouwen op de ISC-manier. Gebrek aan hout en  

gevaarlijke situaties voor de vrouwen wanneer zij buiten het kamp hout gaan zoeken, hebben ervoor gezorgd dat  

zonnekoken daar gemeengoed is geworden. 

 

Wilt u een extra bijdrage leveren, dan kunt u een bedrag over maken naar:  

NL 06 TRIO 025 47 05 634, t.n.v. Stichting Solar Cooking KoZon 

 
 
Wisseling van de wacht: nieuwe penningmeester diaconie 

Heel wat jaren was Willem Bollen penningmeester van de diaconie, vanwege zijn drukke werkzaamheden is het nu  

tijd voor een nieuwe penningmeester.  

Dankjewel Willem voor al je inzet en het beheren van het diaconiegeld. 

De taak van penningmeester wordt nu overgenomen door Alice Visser. In het vervolg kun je dus met je bonnen voor 

kaarten, postzegels, kaarsen etc. terecht bij Alice Visser (Adriaan Pauwstraat 17, 2613 CX Delft, tel: 015 2562482 

e-mail: alicevisser29@yahoo.nl). 

 

Verslag klooster retraite Zundert 
 

Gesprek broeder Peter 

Een gesprek met een van de broeders is inmiddels een traditie geworden tijdens het 

jaarlijkse kloosterweekend in Zundert. Evenals vorig jaar spraken we met broeder Peter 

- onze gastenbroeder. Er werd onder meer gevraagd naar de functie van de lange 

mouwen van het habijt, de diensten, de psalmen, meditatie enz.  

De functie van de lange mouwen van het habijt (de handen zijn niet of nauwelijks  

zichtbaar) kan voor iedere broeder anders zijn, het hangt ervan af aan welke broeder je 

het vraagt. Het gaat niet om jouw handen, het is een vorm van overgave. 

 

Welke kerkelijke taal? 

De diensten worden niet in het Latijn gehouden maar in het Nederlands. Dat heeft  

onder andere met het Tweede Vaticaans concilie (1963-1964) te maken. De liturgie is 

toen sterk vernieuwd mede onder inspiratie van de bij ons bekende 8 mei beweging. 

mailto:alicevisser29@yahoo.nl
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Psalmen 

De vertaling van de psalmen in het Nederlands is van Ida Gerhardt. Het is 

een poëtische vertaling, dichtbij de originele Hebreeuwse tekst en wordt 

ritmisch gezongen. Het moet mensen van vandaag aanspreken. De  

psalmentaal is niet onze taal, het is symbooltaal en menselijke taal (de taal 

van de Bijbel). In de abdij van Zundert wordt de trend, terug naar het  

Latijn, dus gevolgd.  

 

Stil Gebed 

Gevraagd wordt hoe persoonlijk een gebed is, wanneer ga je iets  

benoemen in een stil gebed. Een meditatie kan overgaan in een stil gebed. 

Volgens broeder Peter zegt de Rooms-katholieke kerk niet hoe je tot dit 

niveau komt. Tot  deze diepe laag in jezelf, daar heb jij alleen zelf toegang 

toe. Dat geeft energie, de kerk, de gemeenschap heeft iedereen nodig om 

in contact te komen met dit innerlijk licht. 

Broeder Peter: Belangrijk is tijdens het gebed in God te zijn. Het gaat om 

het innerlijk licht. Godsdienst is gekleurd licht, door ramen valt het licht in 

verschillende kleuren binnen. (Gemeenschappelijke) taal is het fundament. 

In uw licht zien wij het licht (ps. 36:10), voegt Tina hier tijdens het gesprek 

aan toe. 

 

Crisis 

We missen een aantal broeders in de kerk, wat is de mogelijke oorzaak hiervan?  

Broeder Peter: er is een crisis geweest in onze gemeenschap. Met als gevolg dat een aantal broeders (tijdelijk) het 

klooster heeft verlaten. Het ging o.a. om de Zen-meditatie. Eigenlijk hoort deze Boeddhistische meditatie niet bij de 

kern van de kloostergemeenschap, er zijn op dit moment twee broeders die dagelijks de Zen meditatie praktiseren. 

Dat waren er in het verleden van Zundert meer. Toch houden we de Zen- meditatie vast. Het opent een toegang 

voor mensen die afgehaakt zijn. Dogma’s passen niet bij ons, wel de open meditatie.  

Bij Zen-meditatie passen geen woorden, alleen stilte en datgene wat zich openbaart in de stilte.  

De genoemde crisis is inmiddels gestabiliseerd. De abt van Tilburg heeft het proces begeleid. Er wordt een nieuwe 

abt gezocht. Een broeder is uitgetreden, de organist is tijdelijk in de abdij Koningshoeven, maar komt terug naar de 

abdij in Zundert. Broeder Bruno heeft een sabbatical en is op reis. 

 

Toekomst 

Tina vraagt hoe de toekomst van de gelofsgemeenschap van Zundert  er uit 

ziet. Broeder Peter: Ik geloof dat onze kerk eerst moet sterven, wil ze weer 

verrijzen. Twijfel: de echte reformatie lijkt weer terug te zijn. Maar of het nu 

gaat om het nieuwe of het oude. Dat is een zaak van de Heilige Geest. 

Er wordt nog gevraagd naar de brouwerij. Dat is een veilig fundament van 

inkomsten voor onze  

kloostergemeenschap. De brouwerij loopt goed, maar heeft tijd nodig om zich 

te vestigen en te stabiliseren. Er is veel concurrentie op de markt. 

We bedanken Broeder Peter voor het gesprek en zijn openhartigheid. 

Margot Mekkes 
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VIDàM - contactclowns spelen in Roemenië 28 juni - 5 juli 2017 
 

Voor het derde jaar mocht ik gaan 

spelen in Roemenië, nu in onze 

contactclown groep VIDàM (wat 

vrolijk betekent in het Hongaars). 

We mochten gebruik maken van 

het huis van Tina Geels en haar 

contacten, zodat we welkom wa-

ren in pleegtehuizen,  

verpleeghuizen en tehuizen voor 

kinderen met lichamelijke en /of 

psychische beperkingen. 

 

Met een gehuurde bus gingen we 

met z’n zevenen naar Bita, dat ligt 

in Transsylvanië (het Hongaars 

sprekende gedeelte).  

Donderdag vroeg gaan wij op weg naar Sfantu Gheorghe, waar een instelling is voor verstandelijk beperkte  

jongeren, die daar arbeidsvaardigheden leren. Ze verwachten ons en vaak betekent dit, dat ze klaar zitten en  

wachten op een show. Tja, dat is nou net niet wat contactclowns doen, wij zoeken het contact één op één. Maar we 

kunnen het wel hoor, met improviseren komen we een heel eind; we spelen met vlaggetjes, bellenblaas en een  

parachute. 

 

De middag zijn we in Olteni , waar veel pleegkinderen wonen. De ogen 

van die kinderen zijn hol, leeg, maar aan het eind van de middag is er 

toch een sprankje licht te zien! Zo gaat het ook met ons bezoek aan een 

bejaardenhuis met demente ouderen. Ze zitten buiten op ons te wachten. 

Later blijken er binnen zeker 10 aan bed gekluisterd te liggen, op zaaltjes 

waar 4 bedden tegen elkaar aan staan. Wat een droefenis! Er ontstaat 

contact met een lied, een aanraking….Een beetje licht! 

 

De laatste speeldag komen we in een huis met jonge kinderen die dubbel 

beperkt zijn. Heel voorzichtig afstemmen is wat we doen…. 

Het contact ontstaat! De directeur en de begeleiders zijn ontroerd, want 

zelfs die kinderen die nooit reageren hebben zich nu wel geopend! 

 

Wat een prachtige week en wat een dankbaar werk! 

We zijn volgend jaar weer welkom!  

Met dank aan Tina, de diaconie en de belangstellenden, die dit onder-

steunden en mede hebben mogelijk gemaakt! 

 

Marike van der Kramer 
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We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.  

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor 26 september 22h 

naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@gmail.com   

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 1 oktober. 

 

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier. 

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar  info@vrijzinnigdelft.nl 

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl 

Uit de gemeente 

 

In Memoriam Kasper Koopmans 

Op 17 juli is Kasper Koopmans overleden, hij is 90 jaar geworden. Samen met Nan, zijn echtgenote, waren zij  

jarenlang actief betrokken bij onze gemeente. Het filmhuis was favoriet, later steeds bij een van de gemeenteleden 

aan huis. Vooral films waar de essentie van het leven werd aangeraakt boeiden hen beiden. Bij de kring Bijbelse 

verkenningen had Kasper vaak een inspirerende inbreng. De laatste jaren van zijn leven woonde Kasper in de  

Bieslandhof. Wij wensen Nan veel kracht om dit grote verlies een plaats te geven in haar leven. 

Tina Geels 

 

In memoriam Nico Struijk 

Zondag 30 juli  is Nico Struijk in alle rust thuis  overleden. Hij werd 71 jaar. 

Ruim een jaar heb ik met Nico mogen samenwerken. Mogen, want Nico had altijd een speciale kijk op de zaken die 

besproken moesten worden, een brede blik en een sterke intuïtie. Van hem blijven mij de woorden bij, wat  

nonchalant gezegd: we proberen iets en we kijken of het lukt. Geen dikke beleidstukken maar, heel modern-  

pragmatische werken op je gevoel en zo met elkaar een volgende stap zetten.  Een gevoelsmens, met brede   

ervaring vanuit het bedrijfsleven, een mensen mens. Te vroeg moest Nico afscheid nemen van het leven, moge zijn 

geest in ons voortleven ook nu wij als geloofsgemeenschap belangrijke stappen moeten zetten met oog op onze 

toekomst. Peter Wilbrink leidde de afscheidsdienst die in mijn vakantie periode viel.  In overleg schreef Peter een in 

Memoriam. 

Tina Geels 

 

Twee jaar geleden diende zich bij Nico een ernstige longziekte  aan. Steeds was hij hoopvol en strijdbaar, toen die 

ziekte verergerde, wist hij, dat zijn tijd begrensd was. Hij is in die tijd tot de bodem gegaan in al zijn gedachten en 

gevoelens wat leven en wat  samenleven voor hem is. Daarin was voor hem de kern: Leven is niet slechts leven 

alleen, doorgeven is het, de vlam van de liefde, het vuur van de kennis. 

Nico werd in  2003 in de Waalse Kerk als diaken bevestigd en  tot eind vorig jaar was hij voorzitter van de  

kerkenraad. 

Dienstbaar, consciëntieus en ‘liefdevol er zijn’ voor die anderen, dat tekent Nico.  

Een mens die zich ten volle heeft ingezet  in zijn bedrijf en in zijn maatschappelijke en kerkelijke taken. Iemand die 

er was als je hem nodig had. Veelvuldig werd  op hem  dan ook een beroep gedaan. 

Voor Vrijzinnig Delft heeft Nico veel betekend om richting te geven aan nieuwe  ontwikkelingen in het  

gemeentewerk. Het laatste half jaar van zijn leven, eerst drie maanden in het hospice en daarna de maanden thuis, 

werd hij liefdevol omringd door zorg en nabijheid van zijn vrouw Patricia, van zijn kinderen, familieleden en vrienden.  

De afscheidsdienst was 7 augustus in de Oude Kerk te Rijswijk. In deze dienst  deelden ook zijn dochters en 

schoonzonen hun kostbare herinneringen aan Nico. Mag wie hij was en wat hij gedaan heeft tot zegen zijn. Onze 

gedachten gaan ook uit naar Patricia, hun kinderen en hun kleinkinderen. Kracht en troost toegewenst voor de tijd 

die komt.  Peter Wilbrink 

mailto:info@vrijzinnigdelft.nl
mailto:info@vrijzinnigdelft.nl?subject=graag%20verwijderen%20van%20de%20emaillijst!
mailto:info@vrijzinnigdelft.nl?subject=vragen%20of%20opmerkingen
http://www.vrijzinnigdelft.nl

