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Bij de diensten 

 

Zondag 3 juni ds. Peter Wilbrink in Abtswoude om 10.30h 

 

Zondag 10 juni ds. Tina Geels in de Waalse Kerk, 10h, laatste dienst in de Waalse Kerk! 

 

Zondag 17 juni ds. Florus Kruyne in Abtswoude om 10.30h 

 

Zondag 24 juni ds. Van Klaveren in Abtswoude om 10.30h 

 

Zondag 1 juli ds. Tina Geels - start in Waalse Kerk 10.30h 

  aansluitend dienst in de Lutherse kerk, Noordeinde 4a 
 

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 
 

Zondag 10 juni - Wat laten we achter en wat nemen we mee? 
 

Dit is het thema van deze allerlaatste viering in de Waalse kerk. 

In de liturgie tref je een los vel gekleurd papier aan: een voetstap en een bloem. 

De voetstap- staat voor wat je achterlaat. De bloem voor datgene wat je meeneemt. 

Tijdens de viering is er een moment waarop je op beide symbolen jouw gedachten en gevoelens kunt opschrijven. 

De voetstappen leggen we op de vloer van de Waalse kerk. 

De bloemen stoppen we in een koffer die we 1 juli meenemen naar de Lutherse kerk. 

Het wordt een sobere viering m.m.v. Christo Lelie (orgel), Nelleke Guequierre (zang) en Riëtte Beumer (dwarsfluit). 

Er is Kinderkring en de Kleine Bieb. 

Na afloop drinken we koffie en delen we wat we achterlaten. 

De bloemen delen we pas in de Lutherse kerk in en na de dienst van 1 juli.  
 

Zondag 1 juli, eerste dienst en afsluiting seizoen 
 

We komen om 10h bij elkaar in de Waalse kerk voor een kort afscheidsritueel. 

Dan lopen we naar de Lutherse kerk, we laten een spoor van geverfde kiezelstenen achter ons. In de Lutherse kerk 

hebben we aansluitend onze eerste viering op de nieuwe plek. Na de dienst delen we de bloemen in een creatief 

samenzijn en sluiten we af met een eenvoudige lunch, ook in de Lutherse kerk. 

Iedereen is welkom, je hoeft je niet van te voren op te geven. 

 

Zomerdiensten Vrijzinnig Delft 
 

Vanaf 1 juli gaat het nieuwe dienstenrooster in. Alvast goed om te weten waar en hoe laat de diensten in juli zijn: 

  8 juli- ds. Eric Cossee, Abtswoude 10.30h 

15 juli- ds. Esther Bijlsma, Abtswoude 10.30h 

22 juli- ds. Amanda Lang, Lutherse Kerk 9.30h 

29 juli- Marianne van den Broek, Lutherse kerk 9.30h 

 

Je kunt deze nieuwe informatie ook terugvinden op de website www.vrijzinnigdelft.nl 

En in de eerstvolgende Nieuwsbrief van juli/ augustus. Na de zomer komt er een nieuw jaar/ programmaboekje uit 

met de nodige informatie en het dienstenrooster voor het komende jaar. 

http://www.vrijzinnigdelft.nl
http://www.vrijzinnigdelft.nl
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Activiteiten 

  

Elke maandag avond Open meditatie in de Oud Katholieke kerk, Bagijnhof 21, 20- 21h 

Elke dinsdagmiddag Open meditatie tot 5 juni in de Consistorie van de Waalse Kerk,  

   ingang museum Prinsenhof, vanaf 12 juni in de Lutherse Kerk  

   16-17h 

Beide meditaties zijn op elkaar afgestemd en maken deel uit van het Stadsklooster Delft.  

Welkom ook als je een keer wilt proberen of het iets voor je is. 
  

Dinsdag 5 juni, 19.30h  Voorbereiding klooster retraite Zundert, Voorstraat 60 

 

Woensdag 6 juni, 17.30h Afsluiting Pizzaclub, Voorstraat 60 

 

Woensdag 13 juni, 11.15h Kinderkring voorbereiding 

 

Herinneren- Wat laten we achter en wat nemen we mee? 
 

We gaan afscheid nemen van de Waalse kerk, onze laatste dienst is 10 juni. 

Natuurlijk gaan we terugkijken maar dat niet alleen. We gaan ons ook losmaken van deze oude vertrouwde plek.  

Zo dierbaar voor velen van ons met warme herinneringen van een huwelijk, doop en afscheid van een geliefde.  

De kerstnachtdiensten zo speciaal ook in Delft. Laagdrempelig en gastvrij voor wie kerk weinig betekent. Maar dan 

toch die ene kerstavond.  

De muziekdiensten niet alleen van de laatste tijd. Muziek hoort bij de Waalse kerk en bij onze gemeente. Bij de  

kinderen, bij de volwassenen. De warme, vertrouwde zang van Nelleke en het altijd prachtige orgelspel van Christo 

Lelie en Arjan de Vries. Dieke met haar meditatieve gitaarspelen en de prachtige stem van Ton Severijnen. Ik denk 

terug aan de stille Goede vrijdag dienst in de avond met Dieke.   

En bovenal datgene wat we niet onder woorden kunnen brengen maar wat er steeds was en is om ons heen - en in  

onszelf. Een plek van thuiskomen, even daar in die stille ruimte waar de muren ook onze gebeden steeds een plek 

hebben gegeven. Wat is hier veel gedeeld in gesprekken onderling, aan bemoediging, aan troost en aan de stilte zelf 

als een mantel om ons heen geslagen. 

Datgene wat ons het meest dierbaar is, is toch uiteindelijk niet aan één plek gebonden. De Waalse kerk met haar 

mysterie dragen we als beeld mee in ons hart. We laten het los en we nemen het mee op onze levensweg. 

Tina Geels 

 

 

 

 

 

 

De foto hiernaast kan besteld worden bij 

Jeannette van Zeist via  

jeannettevanzeist@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeannettevanzeist@gmail.com
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Van plek naar plek … 
 

Flexibel en dynamisch, eigenlijk vanaf het begin. De Vrijzinnig Hervormden hebben binnen 

Delft een vruchtbare traditie als vrijzinnige en ondogmatische beweging.  

Onze wortels gaan terug naar 1912. Toen werd er in Delft, naast een eerder provinciaal  

initiatief in Friesland in 1904, een eigen afdeling opgericht van de Vereniging van Vrijzinnig 

Hervormden. Een beweging die paste in de maatschappelijke ontwikkelingen van toen. Zelf je 

vleugels uitslaan, geloofstwijfel toelaten en over je grenzen op zoek gaan naar inspiratie ook 

bij andere levensbeschouwelijke en religieuze tradities. Een vrijplaats voor wie het elders in 

een kerk niet meer kon vinden.  

Maatschappelijk engagement en ontwikkelen van het eigen geestelijk leven gingen ook hier in 

Delft bij de Vrijzinnigen hand in hand. Tegelijk wilde de VVH ook in Delft deel blijven uitmaken 

van de grote Hervormde kerk. De Vereniging telde in 1920 al ruim 300 leden. Nu rond de 180 

pastorale eenheden, wat neerkomt op ongeveer 105 adressen. 

Voor kerkelijke en andere bijeenkomsten werd in 1928 het pand Koornmarkt 75 aangekocht. Het toen al bloeiende 

Verenigingsleven kreeg alle ruimte: een koor, een diaconale commissie, er waren bezinningsbijeenkomsten, studie 

en geestelijke vorming vond plaats onder de leiding van een voorganger of predikant. Tot 1963 was Ons Gebouw 

aan de Koornmarkt de vaste locatie voor de VVH van Delft. 

Na een periode van overgang werd de VVHD in 1969 officieel een buitengewone wijkgemeente van de Hervormde 

kerk van Delft met een eigen kerkenraad naast de Vereniging dus. Beide bleven nauw op elkaar afgestemd,  

financieel moest dat ook, maar beide hadden een eigen profiel en een eigen beleid. 

Na Ons Gebouw werd de St. Hyppolytuskapel de plek waar een aantal jaren gekerkt kon worden. Toen in 1969 de 

kapel van het Woon/ zorgcentrum Abtswoude gereed kwam, werden de diensten afwisselend in de St. Hyppolytus-

kapel en in Abtswoude gehouden. 

Vanaf 1972 vonden de zondagse vieringen plaats in de Waalse kerk, om en om met de Waalse gemeente. Dat paste 

goed want voor ons was op de andere zondagen de kapel van het nieuwe Abtswoude beschikbaar. 

Na meer dan 45 jaar gaan we nu dus verhuizen naar de Lutherse kerk.  

Daarnaast blijven we gebruik maken van de kapel van Abtswoude. 

We zijn dankbaar voor de ruimte en de gastvrijheid die ons daar wordt geboden.  

We kijken terug en we kijken vooruit, we zijn in beweging en flexibel, kortom een geloofsgemeenschap van deze tijd.  

Optimistisch, open voor nieuwe wegen. 

Tina Geels  

 

Bericht van de diaconie 
 

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot 

overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te  

verdienen of hebben troost gezocht in de alcohol. Kinderen zwerven op straat, 

zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en  

liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en 

misbruikt in de seks- en drugsindustrie. 

De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineen geslagen en halen de kinderen 

van de straat. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze 

volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Alle activiteiten worden begeleid 

door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle  

manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat. 

Op dit moment zijn er 42 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 600 kinderen opgevangen 

worden. In de centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. Zij krijgen een warme maaltijd en 

kunnen meedoen aan allerlei activiteiten.  
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Graag willen wij ook onze bijdrage hieraan geven in de collecte van 10 juni. Je kunt ook rechtstreeks een gift  

overmaken naar: NL 89 ABNA 0457457457 t.n.v. Kerk in Actie. Moldavië proj. Woo 922. 

Vanuit de Diaconie 

Marike van der Kramer  

 

 

 

 

 

 

 

Bat Mitzwa- seminar in de synagoge Delft 
 

Op zondag 3 juni van 13.30-16.30h viert OJG KLal Israël haar bat mitzwa (dochter van de wet) met een seminar 

rond het thema: DOR WADOR. Hoe ziet de toekomst van ons Nederlandse Jodendom eruit?  

Sprekers zijn rabbijn Hannah Nathans van OJG Klal Israël, orthodox rabbijn Wim van Dijk en prof. dr. Irene Zwiep, 

hoogleraar Joodse cultuurgeschiedenis. 

OJG Klal Israël is een vrijzinnige, egalitaire en progressieve Joods gemeente. 

Toegang 22,50. Reserveren bij voorzitter@klal-israel.nl 

mailto:voorzitter@klal-israel.nl
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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 dinsdag 31 juli 22h naar info@vrijzinnigdelft.nl of 

c.m.geels@gmail.com ; De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 5 augustus 2018. 

 

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 

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

