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Bij de diensten
Zondag 2 juli

ds. Tina Geels, Waalse Kerk, 10h
Thema: als pelgrim onderweg …
Afsluiting seizoen. Er is kinderkring en boekentafel.
I.v.m. een groot evenement is de kerk deze zondag leeg: geen ouderlingenbank en avondmaalstafel. Er zijn wel stoelen en losse tafels.
Zondag 9 juli

ds. R. Philipp in de Génestet Kerk om 10.30h

Zondag 16 juli ds. Esther Bijlsma in Abtswoude, 10.30h
Zondag 23 juli ds. Tina Geels, Waalse Kerk om 10h
Zondag 30 juli ds. M.E. Rosen- Jacobsen, Génestet kerk, 10.30h
Zondag 8 aug ds. Amanda Lang, Abtswoude 10.30h
Zondag 13 aug ds. Renske Oldenboom, Waalse Kerk 10h
Zondag 20 aug ds. I Tan, Genestet Kerk 10.30h
Zondag 27 aug ds. Carola Dahmen in Abtswoude 10.30h
Zondag 3 sept ds. Tina Geels, Waalse Kerk 10h startzondag, Vriendendienst (meer info Nieuwsbrief september).
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

Afsluiting seizoen, ontmoeting 2 juli
Tijdens de dienst kun je op de plaats van de voorbeden een lichtje
aansteken en een intentie opschrijven.
De schaal met zand en waxine lichtjes staat weer op de Avondmaalstafel.
Na de dienst van 2 juli, lopen we naar de Voorstraat 60. We drinken koffie
met zelfgebakken taart en koek en laten ons verrassen met een kort
feestelijke programma. Rond 13.00h gaan we weer huiswaarts. Er is extra
vervoer mogelijk.
De samenwerking van Annejan, Ingrid en Irma belooft weer een verrassende ontmoeting met elkaar.
Heel fijn als je zelf iets wilt maken, bakken voor bij de koffie. Heb je een idee wil je dit dan doorgeven aan Irma?
Als je meegaat dan graag opgeven bij: irmavandervaart@mac.com
Last minute zonder opgave kan natuurlijk ook, ieder is welkom!
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Open huis in Bunnik 23 juli vanaf 16.00h
Zondagmiddag in Bunnik, koffie thee, een glaasje en soep voor wie later nog aanschuift, bv. na een wandeling langs
de Kromme Rijn. Wij wonen vlak achter de A12, heel eenvoudig te vinden.
Kom je met OV dan moet je overstappen, in ieder geval in Utrecht CS.
Dan nog 5 min lopen vanaf station Bunnik. Aansluitend is er een prachtige NS wandeling, richting Rhijnauwen, die
vrijwel langs ons huis gaat. Je kunt misschien met een groepje deze wandeling lopen of een stuk ervan. Kom je tegen etenstijd op de terugweg naar het station weer langs ons dan hebben we soep klaar. Graag een mail als je komt
cm.geels@planet.nl

Activiteiten
Wekelijkse meditatie:
Elke maandagavond
20h, open meditatie in de Oud Katholieke Kerk, Bagijnhof 21 Ook in augustus
Elke dinsdagmiddag
16h, open meditatie in de Consistorie van de Waalse Kerk,
ingang museum Prinsenhof
Beide meditaties zijn op elkaar afgestemd
Er is in de maand augustus géén meditatie in de Waalse kerk.
We beginnen weer 5 september.
Wo 28 juni
Vrij 30 juni
Ma 3 juli
6/7-9 juli

laatste voorbereiding kloosterweekend (4), 20h Voorstraat 60
Muziekmeditatie, afsluiting; 20-21h; in de werkruimte van Dieke, Phoenix
straat 66, kamer 105, opgave bij Dieke dgdejongste@gmail.com
Kroegkring, Café de Klomp, Binnenwatersloot 5 (foto van locatie hiernaast)
Kloosterweekend in Zundert

Van de predikant
Tussen aankomst en vertrek, maken wij onze eigen wandeling, zijn we onderweg.
Misschien komende tijd er even tussen uit. Wil je ver weg een nieuw avontuur tegemoet. Of liever een dagje zee of
de zomer proeven in de bossen. Of gewoon even niets, alleen maar op een bankje in het park of in de tuin.
Thuis of even weg, ben ik deze tijd gevoelig voor de kleur en geur om mij heen. Dit is
zomer, daarvoor hoef je niet weg te gaan. Ook midden in Delft bloeien de lindebomen net als langs de singel in
Utrecht waar ik jarenlang toen heb gewoond.
De geur van de lindebloesem roept mij naar vroeger, hoe goed en eenvoudig het toen was. Ik stap van mijn fiets en
adem in met mijn ogen dicht. En toch weet ik nog steeds niet precies waar deze warme geur mij brengt, bij welke
herinnering.
Tussen aankomst en vertrek- lopen wij zo ieder onze eigen wandeling, alleen en met
elkaar. Zo is het ook in onze gemeente, een kostbaar netwerk waar jij bij hoort op die manier die alleen bij jou past.
In jouw verhaal ben je even aangekomen, heb je aangelegd omdat het goed voelt, omdat we als groep optrekken en
waar dat kan elkaar in beeld houden. Dat doet ons goed en maakt je ook weerbaar.
In augustus zijn wij voor een paar weken weer naar Roemenië.
Voor contact met ds. Jan Klijnsma, die waarneemt tijdens mijn vakantie, kun je bellen of een mail sturen naar Els
van der Laan eevdlaan@casema.nl (06.1112 2702) of naar Jan Postma (afwezig 15- 19 augustus) jupos@hotmail.nl
(06.2187 6707).
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Voor de zomer geef ik je dit gedicht mee van Ingmar Heytze (geb. 1970).
Onderweg
Of je nu een leven inloopt of eruit,
je schaduw zit je op de hielen
en een woud van borden
wijst, wijst, wijst
Je loopt alleen, altijd alleen
al weet je duizend mensen
om je heen, en loopt er soms
iemand een eindje mee.
Wandel op de middenweg,
niet tussen einde en begin
Je bent je eigen wandeling.
Je loopt een leven uit, een leven in.
Tina Geels

Uit de gemeente
Tussen aankomst en vertrek loop jij je eigen wandeling. Hier is de plek voor een persoonlijk bericht. Allereerst een
paar regels van Paulien van Houten, zij gaat verhuizen naar Arnhem.
Paulien van Houten vertrekt 17 juli uit Delft naar Arnhem waar haar zoons en verdere familie wonen. Wat brengt zo’n
verhuizing op 80 jarige leeftijd veel met zich mee aan spanningen, herinneringen en emoties. De herinneringen aan
de vrijzinnig Hervormden zijn heel dierbaar, we kijken naar elkaar om en dat heb ik als heel bijzonder ervaren. Ik wil
graag in de dienst van 2 juli komen maar kan niet ieder persoonlijk bedanken. Bedankt daarom hier, voor alle goede
jaren! Ik hoop bij de vrijzinnigen in Arnhem ook een warm nest te vinden.
Alle goeds en welkom bij mij thuis als je in de buurt bent. Ernst Casimirlaan 42, 6824 SB Arnhem.
Dan een persoonlijk berichtje van Els van der Laan.
Lieve mensen,
Ik ben weer thuis na bijna 3 maanden revalidatie in de Bieslandhof. Loop nog moeilijk, maar dat is een kwestie van
tijd. Het komt goed. Ben erg blij om weer in eigen huis te zijn. Er staan bloeiende planten op het balkon en alle
rommel van dode planten is opgeruimd. Ook binnen is het gezellig met bloemen.
Schoonzoon Ronald bevestigde hier en daar beugels voor de veiligheid en installeerde een nieuw modem. De
telefoon gaf aan buiten gebruik te zijn. Nu ben ik weer te bereiken op het vertrouwde nummer.
Ik ben er nog lang niet en het zal ook soms niet meevallen zonder Evert maar met zoveel lieve mensen in de buurt
moet het gaan.
Ik dank iedereen voor de steun die ik de afgelopen tijd mocht ervaren in welke vorm dan ook. Els van der Laan
Adzy Zinkweg is begin juli weer terug in Delft, na een deel van de Camino gelopen te hebben.
Wij denken aan Nico Struijk. Aan Ghalid en Anja, Kitty de Bruin, Corrie de Snoo, Peter en Herma Boven, Joyce Beumer, Nan Koopmans, Lies ’t Mannetje en anderen. Een kaart of bezoekje in de vaak stille zomer doet goed.
Tina Geels
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Bericht van de diaconie
Stichting Vluchteling
Regelmatig collecteren we voor Stichting Vluchteling. Deze Stichting richt zich op Vluchtelingen buiten Nederland.
Wereldwijd zijn ruim 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Stichting Vluchteling is
een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden (vluchtelingen binnen
de eigen landsgrenzen). Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals onderdak, medische zorg,
hulpgoederen, voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. In 2016 was Stichting Vluchteling in 22 landen
werkzaam en bereikte zo 999.000 vluchtelingen.
Noodhulp
Bij een vluchtelingencrisis komt Stichting Vluchteling meteen in actie. Via een speciaal noodhulpteam wordt geprobeerd de meest noodzakelijke hulp zo snel mogelijk ter plekke te krijgen, zoals primaire medische zorg of noodhulpgoederen. Ook bij langdurige crises biedt Stichting Vluchteling (nood)hulp, bijvoorbeeld met medische zorg of drinkwater- en sanitaire voorzieningen in vluchtelingenkampen.
Hulp bij herstel en wederopbouw na terugkeer
In situaties waar vluchtelingen weer naar huis kunnen, ondersteunt Stichting Vluchteling die terugkeer. Soms kan dat
alleen veilig als er landmijnen worden geruimd. Soms moeten scholen opnieuw worden opgebouwd, de medische
voorzieningen worden hersteld, of wordt andere economische ondersteuning geboden.
Enkele voorbeelden van de hulp die Stichting Vluchteling biedt:
Vaccineren
Voor €5,- kunnen wij 40 vluchtelingen in Zuid-Soedan inenten tegen mazelen, polio en
cholera.
Noodvoeding
Voor €25,- kunnen wij een ondervoed vluchtelingenkind een maand lang laten aansterken
met speciale noodvoeding.
Zonneoven
Voor €50,- schenkt u twee zonneovens en helpt u kwetsbare families in Tsjaad beschermen.
U kunt het werk van Stichting Vluchteling steunen door een donatie over te maken naar IBAN999
| NL48INGB0000000999
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Met de Pizzaclub in de Turkse moskee
Zoals afgesproken ontmoetten we elkaar begin juni bij de ingang van de
Sultan Ahmet Moskee aan de Duke Ellington straat. Mehmet Taskir,
voorzitter van de Turkse Culturele Vereniging in Delft, stond ons al op te
wachten.
Eerst natuurlijk schoenen uit, toen zacht de grote nog bijna lege
gebedsruimte binnen. Het dikke donderrode tapijt voelde welkom onder
mijn voeten. Bescheiden gingen we achterin op de grond zitten. Het was
halverwege de Ramadan, dat betekent een maand lang vasten, en pas na
zonsondergang elke avond gezellig samen eten in een van de ruimtes van
de moskee.
De grote gebedsruimte stroomde vol met jonge en oudere mannen. Zij knielden voor persoonlijk gebed. Na de
oproep tot gezamenlijk gebed, in rijen voor de imam: staan, buigen en knielen. Je kon de intentie van de gebeden
meevoelen. Daarna zong de imam een aantal teksten uit de Koran. De vrouwen hadden in de middag hun
gebedsbijeenkomst apart gehad. Na afloop, een klein half uur later legde Mehmet nog veel uit: over het gebed, dat
de eigen spirituele verhouding tot Allah open houdt. De dankbaarheid voor alles van het leven en de zorg voor
elkaar speelt een grote rol in de dagelijkse gebeden. Er kwamen steeds meer nieuwe vragen van de jongeren, over
leven na de dood, over Jezus, wat het doel is van de Islam en over de toekomst. We vergaten de tijd gewoon, zo
hartelijk en welkom voelden we ons.
Toen nog het hele gebouw bekeken. Boven waren de voorbereidingen voor de Iftar maaltijd in volle gang en na een
hartelijk: tot de volgende keer - weer op de fiets naar huis.
En dat naar aanleiding van de vraag bij onze maandelijkse pizza babbel: Achter welke deur zou jij wel eens een
kijkje willen nemen, vandaar.
Thuis las ik opnieuw over de Islam - de naam Allah komt 1700 keer voor in de Koran, het woord Islam (overgave)
maar 7 keer.
Wist je trouwens dat de Arabische Christenen God met Allah
aanroepen?
Tina Geels
Aanbevolen, speciaal voor jongeren:
Rachid Benzine, De Koran uitgelegd, Amsterdam University
Press BV 2017.

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.
Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor 29 augustus 22h
naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@gmail.com
De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 2 september.
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

