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Nieuwsbrief december 2017 

Bij de diensten 

 

Zondag 3 dec ds. Tina Geels in de Waalse Kerk om 10h 

  Er is Kinderkring en de Kleine Bieb 

  Het Gouds Mannenvocaal zingt in deze viering van 1
e
 Advent 

                

Zondag 10 dec ds. Peter Wilbrink in Abtswoude om 10.30h 

  Na de dienst schrijfactie voor Amnesty International. 

 

Zondag 17 dec ds. Henk Groenewegen gaat voor in Abtswoude om 10.30h 

  Na de dienst nemen we afscheid van Henk, het is de laatste keer dat hij bij ons 

  voorgaat. 

 

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 

 

Eerste zondag van de maand: Kinderkring 
  

Samen met Marianne van den Broek gaan de kinderen aan de slag rond  

de 1
e
 Advent. 

 

Eerste zondag van de maand: De kleine Bieb 

 

Neem boeken en artikelen mee voor de kleine Bieb !   

Deze moet nodig weer bijgevuld worden. 

 

Tekst voor de Advent 

 

Kom en word opnieuw geboren 

ster waarop de wereld wacht. 

Breek het donkere met uw stralen 

met uw warmte: breek de nacht! 

(Sytse de Vries) 

 

Advent – Geeft mij vleugels van hoop. Ik vind het de mooiste tijd van het kerkelijk jaar. Advent reikt voorbij aan wat 

er al is en wat tegelijk nog open staat: de geboorte van het licht in ons. Advent maakt het verlangen hiernaar op-

nieuw wakker. Advent houdt ons zogezegd bij de les.  

Zij voedt de hoop die in ons leeft, vaak tegen beter weten in.   

Dat geeft kracht en steun ook voor wie het leven zwaar is. Ik zie mensen jong en ouder uit onze eigen gemeente die 

het licht van de ander nodig hebben om zelf overeind te blijven. “Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht. 

Het lied op and’re lippen draagt mij dan door de nacht. Door ademnood bevangen of in verdriet verstild; het lied van 

uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild.” (uit NLB 657) Advent houdt ons bij de les. 

Tina Geels 

 

http://www.vrijzinnigdelft.nl
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Gouds Mannenvocaal 
 
Het Gouds Mannenvocaal zingt 1

e
 Advent tijdens de dienst in de Waalse kerk. Dit kamerkoor bestaat uit zestien 

mannen die o.l.v. dirigent en musicus Leo Rijkaart een uitgebreid, deels eigentijds repertoire hebben opgebouwd.  

Bart Jan uit onze gemeente is een van hen. De viering is voorbereid in nauwe samenwerking met Christo Lelie, de 

organist voor 3 december.  

Zie ook www.goudsmannenvocaal.nl  

 

Diensten eind december 
 

Zo 24 dec Kinder Kerstfeest in de Génestetkerk om 19.30h 
  Musical Scrooge, a Christmas Carol van Charles Dickens 
  m.m.v de jongeren van de Pizzaclub 1 en 2 
  Leiding ds. Koen Holzappfel, Rem. predikant Rotterdam 
 
Zo 24 dec Kerstnachtdienst in de Waalse Kerk om 22h 
  Voorganger: ds. Tina Geels 
  Thema: Vertel mij jouw verhaal 
                                                                  

  Muzikale leiding en orgel- Christo Lelie 

  Dwarsfluit- Riëtte Beumer 

  Zang- Nelleke Guequierre (sopraan), Ton Severijnen (counter tenor/ alt) 

  Ernest van Breemen (tenor), Piet van Lingen (bas) 

 

Ma 25 dec Kerstmorgen dienst in de Waalse Kerk om 10h 

  Voorganger: mw. Amanda Lang 

  Thema: Viering met kerstzang van oud naar nieuw 

  m.m.v. Dieke de Jong (gitaar) 

  De kinderen worden actief bij de dienst betrokken (er is geen aparte kinderkring)  

  Organist: Harmen Kooistra. 

 

Zo 31 dec Gezamenlijke dienst in de Génestetkerk om 10.30h 

  Grachten Gordel kerken 

  Voorgangers: Tina Geels (VH), Robin Voorn (OKK), Taco Smit (Luth), Wim Scholl (Rem).              

  m.m.v. koor ChaOs uit Vlaardingen o.l.v. Hugo de Koning 

 

Activiteiten 
 

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

Elke dinsdagmiddag Open meditatie in de Consistorie van de Waalse Kerk, ingang museum Prinsenhof, 

   16-16.45h 

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

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

 

Maandag 4 dec  Kroegkring bij Café Moeke, Beestenmarkt, vanaf 20h 

   schuif maar aan, welkom 

   thema: Wat betekent Kerst voor jou? 

Woensdag 6 dec Pizzaclub I 17.30h bij Little Italy 

Donderdag 7 dec Filmkring (welke film is nog een verrassing), 20h bij Pimpernelleke Molenstraat 22 

Woensdag 13 dec Pizzaclub II om 17.30h bij Little Italy 

http://www.goudsmannenvocaal.nl/
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Donderdag 21 dec: Kerstwandeling 2017 vanaf 17h 
 

Grachten Gordel kerken samen met de winkels in de (H)eerlijke buurt aan de Oude Delft. Iedereen kan hieraan  

meedoen. De deelnemers worden gastvrij ontvangen in een aantal kerken voor een kort moment van bezinning. Om 

te beginnen staat bij Motiv aan de Voorstraat 60, de soep klaar. Tijdens de wandeling komen we ook langs een  

aantal kleine winkels waar steeds iets lekkers wordt aangeboden.  

Thema: Kerst-Light, Het licht gaat mee. Ik geef mijn lichtje door. 

Bij de afsluiting: wanneer heb jij je licht door kunnen geven? wanneer heb jij licht ontvangen? 

                                                                                     

Programma 

17.00- Soep en brood aan de Voorstraat 60 

17.30- Lutherse kerk, Noordeinde 4 

18.00- Oud Katholieke kerk, Bagijnhof 21 

18.30- Oude Kerkstraat (winkeltjes zijn open) 

19.30- Hyppolutyskapel, Oude Delft 122 

20.00- Genestetkerk, Oude Delft 102 

 afsluiting Kerst- Light in de Lutherse Kerk met warme chocolade melk 

 

Deelname op intekening: volwassenen € 7,50 en kinderen €5,00 

aanmelden kan bij: ineke@boerderijzuiveldelft.nl en rechtsreeks bij de winkel: Oude Kerkstraat 3 (open wo-za).  

Info. bij Tina Geels cm.geels@planet.nl  

Zie ook: Facebook: (H)Eerlijke buurt Kerstwandeling 

 

Nieuwjaars Ontmoeting  
 

De Nieuwjaars Ontmoeting is zondag 21 januari na de dienst aan de Voorstraat 60. Na de viering in de Waalse kerk 

gaan we naar de Voorstraat, we sluiten af met een eenvoudige lunch. De Nieuwjaarsontmoeting is voor jong en  

oud(er). Vanaf 7 januari ligt er een intekenlijst in de kerk. 

Je kunt je tot 20 januari ook per mail opgeven via Info@vrijzinnigdelft.nl 

 

Berichten van de Diaconie 
 

Bij de collecte van 24 december 

Het Interkerkelijke Stadsdiaconaat Delft  draagt bij aan een zorgzame samenleving  
 

Delftenaren staan klaar voor elkaar, dat blijft de kern van het Interkerkelijk Stadsdiakonaat. De hulpvraag: mensen 

die om een bezoekje vragen, voor hulp met een karweitje, voor hulp bij boodschappen doen, of voor vervoer en  

begeleiding naar bv een arts of ziekenhuis, blijft aanhouden. 

Professionele hulpverleners verwijzen regelmatig mensen naar het ISD. Soms hebben we discussies in het bestuur 

of we, als vrijwilligers organisatie, wel op bepaalde hulpvragen in kunnen gaan. De vrijwilligers hebben steeds een 

grote inzet. 

Zo was er in  juli voor de cliënten van het ISD het jaarlijkse zomeruitje: een vaartocht in het natuurgebied  

‘De Vlietlanden’ en een bezoek aan de Beeldenkas in Schipluiden. Onder andere door de opbrengst van de Kerst-

collecte vorig jaar december in alle Delftse kerken konden wij dit uitje weer organiseren. 

Ook dit jaar viert het ISD op zaterdag 16 december met de cliënten het kerstfeest, een feestelijk en gezellig  

samenzijn in de Hofkerk. 

 

mailto:ineke@boerderijzuiveldelft.nl
mailto:cm.geels@planet.nl
mailto:Info@vrijzinnigdelft.nl
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Het ISD is als vrijwilligersorganisatie afhankelijk van kerkelijk collectes en giften. Delftenaren staan klaar voor elkaar, 

daaraan willen wij graag vorm blijven geven. Uw bijdrage is meer dan welkom, dat kan ook rechtsreeks:  

NL 56 INGB0003519045 t.n.v. Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft. O.v.v. donatie ISB  

Voor meer informatie www.stadsdiakonaatdelft.nl 

Peter Wilbrink, voorzitter ISD 

 

 

Geef hoop aan een kind op de vlucht 
 

In deze tijd zijn 65 miljoen mensen op de  vlucht, de helft hiervan is 

kind. In de adventstijd staat Kerk in Actie stil bij deze kinderen. Kin-

deren die alles achter moesten laten, verdrietige volwassenen om je 

heen, steeds weer verhuizen en altijd de onzekerheid en angst of er 

ooit weer een  veilig thuis voor jou zal zijn. 

 

Op eerste Kerstdag is de collecte dan ook bestemd voor de  

kerstcampagne van Kerk in Actie: 

Geef hoop aan een kind op de vlucht 

 

Daarnaast kunt u uw bijdrage ook overmaken op  rekeningnummer: 

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Advent Kinderen 

in de Knel 

 

Namens de diaconie, 

Alice Visser 

 

Kerstbundel  Vrijzinnig Protestanten 2017 
 

De kerstperiode is bij uitstek de periode om te dromen over tijden van vrede. Maar is we-

reldvrede eigenlijk wel  

haalbaar? Uit enkele bijdragen: Volgens militair Roeland is het een onmogelijk utopie. In de 

vrijzinnige kerstbundel van 2017 wordt hij geïnterviewd. ‘Er zullen altijd conflicten ontstaan. 

Dat zit in de aard van de mens. Daarom is  

Defensie altijd nodig om waar dan ook ter wereld de vrede weer terug te brengen’. Zelf is hij 

uitgezonden geweest naar Mali.  

Predikant Henri Frölich is met zijn bijdrage een stuk optimistischer. Hij vindt dat het eigenlijk 

steeds beter gaat in de wereld: er zijn nog nooit zo weinig gewelddadige conflicten geweest 

als nu. Het gaat geweldig! Wereldvrede is misschien enkel nog een kwestie van geduld… 

en van hoop.  

De kerstbundel is bedoeld voor iedereen die zich op een vrijzinnige manier wil laten  

inspireren en zal gegeven  

worden aan een aantal leden en vrienden van onze gemeente. Je kunt de kerstbundel ook zelf cadeau geven of als 

kerstgroet aan anderen geven waar je misschien op bezoek komt. 

Vanaf 1
e
 Advent voor 3,- bij de boekentafel na de dienst te koop.  

 

http://www.stadsdiakonaatdelft.nl
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Van de predikant 

 

De feestdagen in december raken steeds weer een gevoelige snaar. Hoe zou het dit jaar 

zijn, met familie, met vrienden of juist zonder? Zie je er weer tegen op. 

Deze keer voor het eerst alleen met Kerst. Dit jaar is ook voor ons als Vrijzinnig Delft 

speciaal. De laatste Kerst in de Waalse Kerk, zo zal het zijn. 

Dat roept veel op misschien van lang geleden, en van dichterbij. Voor de oude leden van 

onze gemeente en ook voor de mensen die er later bij zijn gekomen. 

We weten dat we gaan verhuizen. Nu ik dit schrijf, eind november is nog niet zeker  

waarheen. Gelukkig blijven we voorlopig elke twee weken in Abtswoude kerken. Maar 

toch die Waalse Kerk, met al haar herinneringen.  

Zo’n geliefde en dierbare plek voor velen van ons. Gedoopt, getrouwd…  alleen  

gekomen en samen verder gegaan, of ook weer alleen. 

De banken hebben onze verhalen meegenomen naar, ik denk, de kelders van museum Prinsenhof. De stoelen die 

we nu elke keer klaar zetten, geven iets voorlopigs aan. En dan in het voorjaar ergens, dan zal het zover zijn. 

Voor nu weten we van elkaar in die hoge stille, oude ruimte- met dat speciale licht, dat het straks wel even slikken 

wordt. En ach- oneerlijk blijft het toch. 

Deze Kerst zijn we dan nog een keer bij elkaar rond dat ene oude verhaal van onderweg en van hoop. Verbonden 

met elkaars verhaal van toen en van nu met het oog op morgen. Herinneringen van alleen en van samen met elkaar. 

Al deze kostbare verhalen blijven ons verbinden aan die ene oude plek midden in en aan de Oude Delft.   

Tina Geels 

 

Uit de gemeente 

 

Hartelijk dank!! 

Zondag 26 november werd ik blij verrast met de bloemen uit de kerk ter gelegenheid van mijn komst naar Vrijzinnig 

Delft per 1 januari 2018. Jan Postma was zo aardig-  toen hij mij niet thuis trof - om de bloemen naar de Papaver te 

brengen waar ik een zondagse baliedienst draaide.  

Heel veel dank en ik zie ernaar uit om deel uit te maken van de fijne gemeente die Vrijzinnig Delft is. 

Margot Mekkes 

 

In memoriam Corrie de Snoo 

Maandag 27 november j.l. overleed Corrie de Snoo-Ketting. 

Zij heeft al op jonge leeftijd haar moeder verloren. Maar ze was wel de oudste, dus ze moest een "flinke meid zijn" 

en helpen. Ze moest ook veel van haar conservatieve en niet liefdevolle oma. Wat een moeilijke start in je leven. 

Met Gerrit en de geboorte van de kinderen heeft ze goede jaren gehad, tot hij, na een tijd van ziekte, overleed in 

2009. Hij was haar anker in angstige tijden. Wat was het moeilijk toen haar dochter Wilmy overleed in 2010, want zij 

was met haar optimisme een hele grote steun voor haar moeder. 

Evenals haar zoon Daan. Hij kreeg ruim een jaar geleden te horen dat ook hij een ernstige ziekte had waaraan hij 

zou overlijden. Hij overleed een paar maanden geleden. 

Wat is het verschrikkelijk om je beide kinderen te overleven. Het leven was niet meer leefbaar voor haar. Ze ging 

zich steeds meer isoleren en wilde er niet meer zijn. 

Dat ze de rust gevonden heeft waar ze zo naar gezocht heeft. 

De uitvaart is vrijdag 1 december om 10.30 uur, begraafplaats Jaffa, Jaffalaan 10 in Delft en wordt geleid door ds. 

Henk Groenewegen. 

Els van der Laan 
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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 2 januari 22h 

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 5 januari 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 

Cursus/lezingenreeks "Filosofie en Religie"  

 

georganiseerd door het Prinsenkwartier. De zesde lezing in een reeks van 12 werd verzorgd door Tina Geels, thema 

"de kerk in de samenleving". Voor mij helaas pas de eerste keer dat ik een van deze lezingen meemaakte. Het  

onderwerp interesseert me en de verschillende aspecten die in de serie de aandacht krijgen zijn stuk voor stuk de 

moeite waard. Tina had een interessant verhaal, goed gebracht zoals we van haar gewend zijn, en met 

'sluikreclame' voor Vrijzinnig Delft en het Stadsklooster. Ongeveer 20 mensen, overal vandaan uit Delft, luisterden 

aandachtig en gingen na de pauze met elkaar en met Tina in gesprek. Delfts stadsfilosoof Hubertus Bahorie leidde 

de avond en zorgde ervoor dat een mooie dialoog tot stand kwam waarbij steeds goed naar elkaar geluisterd werd. 

Goede vragen, mooie denkbeelden, ruimte voor eigen vragen en meningen. Fijne avond, van harte aanbevolen.  

Eerstvolgende keer 23 januari, 20h, Prinsenkwartier St. Agathaplein 4, met Ton de Kok over "Wat is god?" 

www.prinsenkwartier.nl 

 

Zondag 10 dec: Amnesty International brievenactie 
 

Na de dienst ben je uitgenodigd om brieven van Amnesty  

International te schrijven.  De brieven worden gestuurd naar  

regeringsleiders en ambassades, om hen aan te sporen de  

mensenrechten in acht te nemen. Postzakken vol  brieven is een 

van de belangrijkste actiemiddelen van Amnesty. 

Er liggen voorbeeldbrieven en folders van Amnesty klaar.  

Doe je ook mee?   

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
http://www.prinsenkwartier.nl

