
Business Name 

 

Nieuwsbrief november 2017 

Bij de diensten 

 

Zondag 5 nov ds. Tina Geels in de Waalse Kerk, 10h 

  Gedachtenis dienst, er is ook weer Kinderkring en de Kleine Bieb 

 

Zondag 12 nov ds. Roos Ritmeester in Abtswoude, 10.30h 

  Remonstrants predikant Schoonhoven 

 

Zondag 19 nov ds. Martijn Junte in de Waalse Kerk, 10h 

  v.h. Remonstrants predikant Waddinxveen 

 

Zondag 26 nov ds. Ivo de Jong, Waalse Kerk 10h 

          Vrijzinnig predikant Schiedam 

 

Let op: een aantal keer achter elkaar in de Waalse Kerk! 

 

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 

 

De kleine Bieb 
 

Neem boeken en artikelen mee voor de kleine Bieb! 

Deze moet nodig weer bijgevuld worden. 

 

De Kinderkring  

 

Monika van Dijk, lerares aan de Vrije School in Delft, gaat met de kinderen aan de slag. In het kader van gedenken 

gebruikt zij het fraaie prentenboek: Derk Das blijft altijd bij ons, van Susan Varley. 

 

Gedenken en verbinden 

 

Tijdens de dienst van 5 november noemen wij de namen van hen die het afgelopen jaar in onze  

geloofsgemeenschap zijn overleden.  

dhr. Evert van der Laan  geb. 7 aug. 1940- overleden 2 april 2017 

dhr. Kasper Koopmans    geb. 18 mei 1927- overleden 17 juli 2017 

dhr. Nico Struijk   geb. 23 juli  1946- overleden 30 juli 2017 

We steken een licht voor hen aan en zetten een witte roos in een vaas op de avondmaalstafel. Daarna kan ieder die 

dit wil naar voren komen, de naam noemen van een dierbare die recent is overleden en een lichtje aansteken. Dan 

steken we een licht aan voor diegenen aan wie niemand denkt, die wij niet bij zijn en haar naam kunnen  

noemen.  

Ook de kinderen doen mee nadat zij o.l.v. Monika van Dijk op hun manier met herdenken bezig zijn geweest. 

Iedereen is welkom in deze dienst of je tot een kerk behoort of niet, laat je hart spreken. 

Tina Geels                          

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 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. 

 

Donderdag 2 nov Filmkring, China Blue, 20h, Pimpernelleke, Molenstraat 22 

Maandag 6 nov  Kroegkring bij café Moeke, Beestenmarkt 20- 22h 

Dinsdag 14, 21 nov en 5 dec Kring woestijnvaders, o.l.v. Tina Geels, 19.30- 21h, Voorstraat 60 

Woensdag 15 nov Pizzaclub I en II gaan naar de Jessehof. Na een toelichting van Peter Wilbrink, sluiten we af 

   bij Little Italy aan de markt 

 

Programma van de KennisMakerij in het najaar 2017: 

01 november  Anton Wessels: "Luther en de Turken" 

22 november  Monique Toonen: “Vrede kun je leren, over geweldloze communicatie” 

13 december  Dick de Boer: "Asielzoekers in de Middeleeuwen"   

Zie ook www.de-kennismakerij.nl of het GG programmaboekje, pag 14 

 

Filmkring, China Blue 
 

Deze documentaire uit 2005 gaat over de barre omstandigheden waaronder jonge Chinese plattelands meisjes 

werkzaam zijn in de textielindustrie. We volgen het leven van de 16 jarige Jasmine.  

 

Houvast 
 

Gesprekskring Houvast (RE), gaat 7 november van start om 20.00 uur in de Génestet kerk. ds. Koen Holzapffel, de 

auteur van het boekje, zal de eerste keer leiden. De 2
e
 keer is 12 dec. Inf. en opgave kerkenraad@remonstranten.nl 

(Zie ook het GG programmaboekje pag.16) 

 

Terugblik kindermuziek dienst 

 

1 oktober was het zover. Voor de dienst nog een laat-

ste repetitie met Diederik ten Böhmer als dirigent. Het 

jeugdensemble van Vrijzinnig Delft liet van zich horen. 

Wat een kwaliteit is er bij ons in de gemeente. Nelleke 

Guiquerre had de organisatie op zich genomen. Ook 

de kleine kids deden mee al vonden ze het ook span-

nend. De koekoek in het bos, en de olifant- uit Carna-

val des animaux van Saint Saëns, klonken als een 

klok en waren tegelijk het thema van de overdenking. 

Vriendjes, vriendinnen en familie gaven een speciale, 

feestelijke sfeer aan deze bijzondere kindermuziek 

dienst. 

 

http://www.de-kennismakerij.nl/Programma.html
mailto:kerkenraad@remonstranten.nl
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Arabisch en Hongaarse spiritualiteit in de Waalse kerk 

 

zorgden ook voor de dienst van 15 oktober voor een eigen sfeer in de dienst. Maurice Gaber, uit de Evangelical 

Presbyterian Church of Egypt, zong een prachtig lied in het Arabisch en Orsolya Farkas, een oud lied in het Hon-

gaars.  

Zij maken dit najaar deel uit van het internationale project Bridging Gaps aan de VU/ PThU. Het delen van brood en 

wijn kreeg met hun deelname een extra waarde. Dit ene oeroude symbool verbindt ons over de hele wereld tot een 

geheel, hoe verschillend we ook zijn. 

 

Bedanken 

 

Onze geloofsgemeenschap bloeit dankzij de enorme inzet van heel veel vrijwilligers. Met elkaar dragen we zo de 

verantwoordelijkheid voor de vele taken die verricht moeten worden. Het is goed wanneer, vaak na vele jaren, taken 

overgedragen kunnen worden. 

In de november vergadering van de Diaconie nemen we afscheid van Willem Bollen. Jarenlang maakte Willem deel 

uit van de diaconie, als penningmeester. Willem, ook langs deze weg onze dank voor je inzet bij het belangrijke werk 

van de Diaconie. Je was altijd zeer betrokken en zette je professionele deskundigheid in voor de Diaconie. We zullen 

ook je visie missen maar gelukkig blijf je bereikbaar voor advies, zij het nu op afstand. We zoeken nog naar een 

nieuwe penningmeester. Als financieel  deskundige blijft Willem deel uitmaken van het bestuur van de Vereniging 

(VVH) van onze gemeente. 

Adzy Zinkweg heeft afscheid genomen van de bezoek cie. Ook hier veel dank voor haar toewijding en inzet voor het 

werk van de bezoek cie. We zijn blij met de komst van Ingrid de Jongh als opvolger in de bezoek cie. Ingrid maakt 

ook deel uit van de cie. voor de gemeente ontmoetingen samen met Anne Jan Mieras en Irma van der Vaart. 

Adzy hoorde ook bij de liturgie cie. ook hiervoor onze dank voor je inzet en betrokkenheid. Hier wordt haar taak over-

genomen door Jeannette van Zeist. 

De inzet van zoveel vrijwilligers voor onze vrijzinnige gemeenschap, ontroert mij vaak. We inspireren elkaar, want 

alleen vuur kan vuur aansteken. 

Namens de kerkenraad, Tina  

 

We staan even stil 

 

De maand november is ook een tijd van weemoed, van heimwee. Ook van afscheid nemen. Van de dingen die voor-

bij zijn en niet meer terugkomen. Toen alles nog heel gewoon was en misschien ook wel vanzelfsprekend. Geen 

ondertoon van een maatschappelijk onbehagen. Alles lijkt wel op orde maar er is angst bij de mensen en onzeker-

heid. Ik denk aan de titel van het recent verschenen essay van Stevo Akkerman (2016): Het klopt wel maar het 

deugt niet. 

Natuurlijk is er altijd wel onzekerheid over de toekomst, over je eigen leven, hoe het nu verder moet. Maar dan toch 

niet zo diep uitgesneden in de samenleving zoals nu zichtbaar is.  

We staan even stil- nu speciaal om ons te verbinden met hen die we missen.  

We dragen onze geliefde die zijn overleden met ons mee, dichtbij onder ons eigen hart. Kostbaar, in een kwetsbaar 

leven. 

We staan even stil, alleen en met elkaar die ene eerste zondag van november. Vergeet niet wat je voor een ander 

kunt betekenen door er gewoon te zijn ook bij deze dienst van herdenken en verbinden. In aandacht voor elkaar, 

verbonden met  de vluchtigheid van het bestaan en met de pijn van het gemis. We staan even stil alleen en met el-

kaar. 

Tina Geels 
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Bericht van de diaconie 
 

Heel veel handen maken licht werk! 

Zoals elke zondag staat er een gastvrouw of gastheer aan de ingang van de kerk u welkom te heten  

Er wordt een mooi boeket verzorgd en er zijn koekjes bij de koffie! 

Ook zijn er bezoekmedewerkers, die bij mensen in onze gemeente langs gaan en even tijd vrij maken 

om naar hen om te zien. 

Meerdere jaren heeft Adzy Zinkweg dit gedaan. Daarvoor onze hartelijke dank!! 

  

Graag willen we nu ons team van medewerkers versterken, is het iets voor u/ jou? 

Hoeveel tijd u erin wilt investeren, dat bepaalt u! Meer informatie kunt u krijgen bij Els van der Laan of Marike van 

der Kramer. 

Fijn als u ons wilt helpen, 

Want vele handen maken licht werk! 

 
Namens de Diaconie, Marike van der Kramer 

 

de Jessehof: dé huiskamer in de Delftse binnenstad 
 

De Jessehof - het Interkerkelijk Diaconaal Centrum in de binnenstad van Delft -  is  voor steeds meer mensen een 

kostbare plek  geworden, waar ‘diaconaal gemeente zijn’ is opgebloeid. De Jessehof, op de hoek van de Burgwal en 

de Oude Langendijk, tegenover de Nieuwe Kerk en het Blauwe Hart (het kunstwerk), bestaat nu ruim vijf jaar.  Het 

inloopcentrum heeft als doel, om mensen met een klein sociaal netwerk een laagdrempelige huiskamer te bieden. 

Mensen kunnen er binnenlopen voor een kopje thee of koffie, om  elkaar te ontmoeten, om hun eigen verhaal vertel-

len  (als zij daar behoefte aan hebben), een krantje te lezen, of gebruik maken van een computer of de biljarttafel.  

Het is ook mogelijk een gesprek te hebben met één van de bij de Jessehof betrokken  Delftse pastores. Zes maal 

per week is de Jessehof open voor inloop. 

Eén keer per maand is er een korte viering door een groepje van gasten, vrijwilligers en voorganger voorbereid. Een 

moment om samen om te zingen, te luisteren naar een gedicht en naar een verhaal uit de bijbel en samen stil te zijn 

en samen te bidden. 

En ook één keer per maand: ‘Tafelgenoten’. Er wordt dan door vrijwilligers een warme maaltijd bereid voor bezoe-

kers.  

Zeer recent: wat overblijft bij de Delftse Voedselbank wordt gebracht bij de Jessehof en bezoekers kunnen dan – 

één product per bezoeker – meenemen naar huis. 

Eind augustus kwam koningin Maxima op werkbezoek. Een bezoek dat in de media lokaal en landelijk veel  aan-

dacht kreeg. 

Voor het functioneren van de Jessehof zijn veel vrijwilligers actief als gastheer, gastvrouw of pastor:  

Voor mij is de Jessehof een vertrouwde ontmoetingsplek, waar ik als pastor verdriet, mooie ervaringen, vreugde en 

sores mag delen met onze bezoekers. Ik spreek met de gasten over ‘gewone’ gebeurtenissen van de dag, ook over 

problemen en zorgen, die zij met mij willen delen. In de Jessehof is onze grote kracht onze gastvrijheid.  

 

De Jessehof in de komende jaren? Ik weet dat de kerk als instituut onder druk staat. 

Is het een afbraak of geeft het allerlei mogelijkheden en kansen  voor  vernieuwing? 

Ik hoop dat plekken als de Jessehof bijdragen en stimuleren  tot wezenlijke vernieuwing van ‘kerk zijn, van christelij-

ke gemeente zijn’ als pastorale en diaconale presentie in onze wijken en buurten van Delft . 

 

Peter Wilbrink, als vrijwilliger pastor van de Jessehof 
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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 28 november 22h 

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 3 december. 

 

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 

Dag van de Dialoog in Delft op maandag 6 november 2017 
 

Voor het zesde achtereenvolgende jaar wordt in de landelijke week van de dialoog de Delftse Dag van de Dialoog 

georganiseerd.  

Delftenaren ontmoeten elkaar aan tafel en gaan met elkaar in gesprek. Zo willen we bruggen slaan tussen mensen. 

Speciaal dit jaar organiseren we, naast de dialoogtafels voor volwassenen, tafels voor jongeren (15-23 jaar) en voor 

vrouwen. 

 

Het thema dit jaar is “Samen leven, samen wonen, samen werken” en “Erbij horen” (voor jongeren). 

Er zijn ochtendtafels voor vrouwen van 9:30 - 11:30 uur in De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4  

Van 17:30 - 19:30 uur  zijn er tafels voor jongeren met pizza bij het  CLD, Obrechtstraat 48 (aanmelden voor 3 no-

vember!) 

En ’s avonds staan er dialoogtafels klaar voor volwassenen bij het CLD, Obrechtstraat 48, van 19:15 - 22:00 uur . 

Graag opgeven via de website: www.delftindialoog.nl/formulier/ of per email: aanmelden@delftindialoog.nl 

 

Kerk in de samenleving, lezing 7 november- Prinsenkwartier 
 

Cursus filosofie en religie (5) zie ook www.prinsenkwartier.nl 

Wat is de nieuwe rol van de kerk in het publieke domein?  

Inleiding en gesprek met Tina Geels. 

De avond gaat over kerk als vrije zoekruimte voor zin en samenhang en wel voorbij dat ene beeld van ego en geluk 

voor jou alleen.  

Plekken van ontmoeting waar het ook gaat over onze eigen kwetsbaarheid, pijn en gemis. Een herberg waar je wel-

kom bent, ongeacht je eigen achtergrond. 

De vraag is in hoeverre de oude religieuze tradities bouwstenen kunnen zijn voor zo’n gemeenschappelijk nieuw 

verhaal van kwetsbar leven. Zij laat zich graag inspireren door de bekende woorden: “Traditie is niet het koesteren 

van de as maar het doorgeven van het vuur.” (Gustav Mahler) Volgens Tina is er een nieuwe rol voor de kerk in het 

publieke domein.  

Plaats- Prinsenkwartier, Agatha plein 4, dinsdag 7 november 20.00 uur. 

Kosten- 7.50 per keer. Aanmelden kan bij www.prinsenkwartier.nl 
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