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Nieuwsbrief april 2018 

Bij de diensten 

 

Zondag 25 mrt  Palmzondag, ds. Tina Geels, Waalse Kerk 10h  

   Er is ook kinderkring o.l.v. Marion Vreugdenhil 

 

Donderdag 29 mrt Witte Donderdag, ds. Tina Geels, Waalse Kerk 19.30h 

   Viering van brood en wijn 

 

Vrijdag 30 mrt  Goede Vrijdag, korte meditatieve viering met ds. Tina Geels,  

   Waalse Kerk 19.30h, m.m.v. Dieke de Jong (gitaar) 

 

Zondag 1 april  Pasen, ds. Tina Geels, Waalse Kerk 10h 

          m.m.v. Christo Lelie (orgel) en Riëtte Beumer (dwarsfluit)                              

          er is de Kleine Bieb 

 

Zondag 8 april  ds. Joep de Valk, Abtswoude 10.30h; brieven schrijven voor Amnesty International 

 

Zondag 15 april ds. Esther Bijlsma, Waalse Kerk 10h 

 

Zondag 22 april ds. Tina Geels, Abtswoude 10.30h 

 

Zondag 29 april ds. Peter Wilbrink, Abtswoude 10.30h 

 

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 

 

 

Goede Vrijdag viering 

 

Op Goede Vrijdag volgen we, als onderdeel van een sobere liturgie de   

Kruisweg over lijden en leven, van Leo Dortants (beeld) en Marlies Huveneers (tekst).  

 

 

De Kleine Bieb 

 

Elke eerste zondag van de maand na de dienst, kun je boeken meenemen/lenen en  

nieuwe boeken inbrengen. In principe geef je jouw boeken aan de Kleine Bieb.  

Het is ook fijn als geleende boeken worden teruggebracht zodat anderen ze weer kunnen  

meenemen. Zo ontstaat er een ruilcircuit - en leer je elkaar op een andere manier kennen. 

 

Voor contact kun je mailen naar Jeannette van Zeist (jeannettevanzeist@gmail.com) 

 

http://www.vrijzinnigdelft.nl
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Bij de stille week 

 

De weg naar Pasen toe is nog steeds het hart van de christelijke godsdienst of je nu vrijzinnig bent of orthodox dat 

maakt hierin niet uit. Naarmate het leven voller en voor velen ook drukker wordt, realiseer ik mij hoe waardevol het 

ook voor mij is om bewust deze dagen in te gaan. Sommigen vasten om nog meer bepaald te worden bij en zo  

ruimte te maken voor de essentie van Pasen: dat een nieuw begin mogelijk is.  

Je moet hiervoor vaak door een diep dal gaan. Maar dat is het laatste niet.  

Deze weg speelt zich af binnen in je. Het maakt je sterk en weerbaar als je- in alle soberheid- deze week ook met 

elkaar kunt beleven. 

Vanaf Palmzondag, kun je op maandag en dinsdag naar de meditatie komen (kijk bij: activiteiten). Woensdag is er 

nog weer een korte vasten bijeenkomst. En dan beginnen de drie dagen naar Pasen toe. 
 

Vasten, je kunt meedoen: woensdag 28 maart 
 

Vasten hoort er vanouds ook bij. Je kunt jezelf een vraag stellen: b.v. waar wil ik (even) vanaf? Vasten- loskomen 

van gewoontes die je in de weg zitten. Door hier met elkaar over te praten, help je ook de ander. Want je zegt be-

paalde verlegenheden hardop en dat is confronterend en maakt ruimte tegelijk. Met de vasten groep komen we een 

aantal keer bij elkaar. 28 maart is de derde en laatste keer.  

 

Tekst waar we vanuit gaan: 

Hoe kun je open staan voor wijsheid en inzicht 

als jij je eigen verlangens en behoeften niet de baas bent? 

(kerkvader Origenes, 3
e
 eeuw) 

 

Je kunt heel goed ook alleen voor de laatste, stille week kiezen.  

Welkom dus op woensdagavond 19.30 uur aan de Voorstraat 60. 

Tina  

 

Uit de kerkenraad 
Gemeentebijeenkomst zondag 22 april in Abtswoude -  

save de date! 
 

Na de dienst rond 11.30h gaan we met elkaar in gesprek over onze  

toekomstige kerkplek naast het gebruik van Abtswoude. Maandag 14 april 

wordt er een extra Nieuwsbrief verstuurd met een aantal alternatieven waar 

we thuis alvast over na kunnen denken. 

De tijd gaat dringen, het is spannend maar we zijn optimistisch over onze 

nabije toekomst. Let dus goed op de mail! 

  

Vrijwillige bijdrage 
 

Binnenkort ontvangt u een brief over de jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan onze gemeente. Mocht u nu al uw vrijwillige 

bijdrage willen overmaken, dan kan dat op bankrekeningnummer NL21INGB0000116333 t.n.v. Buitengewone  

Wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden te Delft 
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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 deel uit van het Stadsklooster Delft.  

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

Dinsdag 27 maart Vervolg avond over Karen Armstrong: Religie en geweld  

   met Anja Schaafsma, Koningsplein 28 (stadsklooster)                                    
  

Woensdag 28 maart Vasten naar Pasen toe, 19.30h Voorstraat 60 
  

Dinsdag 3 april  Vier keer: Thomas evangelie met Tina Geels: 3, 17 april, 1 en 15 mei, 19.30h Voorstraat 60 

 

Woensdag 4 april Vier keer: Verbindende communicatie met Monique Toonen 

   4, 11, 18 en 25 april, Phoenixstraat 66 (stadsklooster) 
  

Woensdag 11 april Nieuwe Pizzaclub, 17.30h Ciao Ciao- Binnenwatersloot 38  
  

Woensdag 18 april Pizzaclub, 17.30h Ciao Ciao 
  

Vrijdag 20 april  Muziek meditatie met Dieke de Jong 20-21h; Phoenixstraat 66. Inf. dgdejongste@gmail.com 
  

Dinsdag 24 april Hoezo Vrijzinnig? Open avond over de geschiedenis en toekomst van de VVH (Vrijzinnig  

   Hervormden), 20h Voorstraat 60 
  

Donderdag 26 april Vervolg Ho’oponopono met Anja Schaafsma, Molenstraat 22  

 

Thomas evangelie 
 

Gaat verder op de volgende nieuwe data: 3 en 17 april, 1 en 15 mei,  

Voorstraat 60 (zie ook agenda) 

 

Het Thomas evangelie geeft inzicht in het Oosters/ Syrisch christendom van de eerste eeuwen 

met een eigen spirituele traditie. Als vijfde evangelie werd het in 1945 in een complete versie 

teruggevonden als onderdeel van de Nag Hamadi bibliotheek in Egypte. Kern: dat wij God leren 

kennen met de kennis van het hart, vanuit de eigen religieuze ervaring. Wil je meedoen, graag 

vooraf opgeven bij cm.geels@planet.nl 
 

Gedicht 
 

 Het simpele gerei,   Waar aan de witte dis 

 het brood dat is gesneden  uw teken wordt beleden 

 de stilte, de gebeden -   verschijnt Gij -: ‘u zij vrede’. 

 Want de avond is nabij.   gij Brood - gij Wijn - gij Vis. 

       (Ida Gerhardt) 

 Uit tranen en uit pijn     

 dit samenzijn verkregen: 

 bij sober brood de zegen 

  twee in ùw naam te zijn. 

mailto:dgdejongste@gmail.com
mailto:cm.geels@planet.nl
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Filmkring 
 

Voor de filmkring is het filmhuis Lumen aan het Doelenplein 5 de vaste plek geworden.  

Je kunt mee doen door je mail adres door te geven aan Els van der Laan eevdlaan@casema.nl 

Ongeveer eens per vijf weken wordt er een geschikte film uitgekozen om met elkaar naar toe te 

gaan, napraten in een café hoort er bij.                                                                    

 

Eerstvolgende film - Dorst, woensdag 4 april 19.30h! 

Nederlandse speelfilm over goede bedoelingen, idiote verwachtingen en de onvervulbare  

hunkering naar verbondenheid tussen moeder en dochter.   

 

Dinsdag 24 april Filmavond: Hoezo Vrijzinnig?  
 

Schatten en schandalen uit het vrijzinnige verleden 

Op dinsdagavond 24 april is er een avond over het rijke vrijzinnige verleden met onder meer de 

vertoning van de documentaire: Vrijzinnig hervormd: Van kroeg tot kerk.  

Erik Jan Tillema, godsdienstwetenschapper en beleidssecretaris van de Vereniging van  

Vrijzinnige Protestanten (VVP) doet al jaren onderzoek naar het verleden van de Vereniging en 

presenteerde onlangs de ‘Vrijzinnig Hervormde encyclopedie’ dat een compleet beeld geeft van 

de ontwikkeling van deze vrijzinnige organisatie op landelijk, provinciaal maar met name op 

plaatselijk niveau. In de getoonde documentaire wordt dit verleden nog eens samengevat met 

beelden van veel verschillende vrijzinnige locaties. Met ook aandacht voor de eigen VVH van 

Delft met een toelichting door Albert Vlug, voorzitter van VVH Delft.  

Kom en leer je eigen verhaal kennen! 

Voorstraat 60, Delf, 24 april 20- 22h 

Toegang: vrijwillige bijdrage 

 

Stadsklooster Delft  
 

Het Stadsklooster Delft gaat op 4 april van start met een 'Leer en oefengroep verbindende communicatie'.  

Op 4 woensdagavonden behandelt Monique Toonen de basiselementen van verbindende communicatie, gebaseerd 

op het gedachtegoed van Marshall Rosenberg (Nonviolent Communication). Deze communicatie richt zich op  

verbinding in plaats van op strijd en macht. Het gaat om contact maken met wat er leeft in jezelf en in de ander. Het 

helpt je de menselijkheid van de ander en van jezelf steeds opnieuw weer te zien met de taal van het hart. 

Plaats: Delftstede, Phoenixstraat 66 - ruimte 105 (1e verdieping).  

Data:  woensdag 4, 11, 18 en 25 april, tijd: 19.30- 22h 

Opgeven bij: Monique Toonen, 06-14313479 of myt@xs4all.nl 

Kosten: vrijwillige bijdrage 

 

Vervolg  Ho'oponopono 
 

Deze sessie is bestemd voor mensen die enige kennis of ervaring hebben met Ho'oponopono en het ritueel een 

plaats willen geven in hun dagelijks leven. Na een korte introductie en herhaling over de visie en de praktijk van  

Ho'oponopono, delen we in de groep onze ervaringen. We bepalen samen hoe we de sessie inrichten. We kunnen 

kiezen om het ritueel toe te passen bij een gezamenlijk ervaren actueel probleem. Maar er is ook ruimte om te  

werken aan onze individuele punten waarbij het uitgangspunt is: dat iedere deelnemer op elk moment zelf bepaalt 

mailto:eevdlaan@casema.nl
mailto:myt@xs4all.nl


Nieuwsbrief april 2018 

wat hij of zij wil delen. We besteden ook kort aandacht aan andere toepassingen van Ho'oponopono. 

Plaats en tijd: Pimpernelleke, Molenstraat 22, 19.30-21.30 

Datum:  26 april 2018 

Opgeven bij: Anja Schaafsma, tel. 06- 24125671 of schaafanja@gmail.com 

Kosten:  €7,50  

 

Uit de diaconie 
 

Zondag 8 april is er weer een collecte voor Amnesty International en gaan we na de dienst weer brieven schrijven. 

Eline Goetheer zorgt voor actuele brieven. Dat het helpt is duidelijk: In de Filipijnen is een man vrijgelaten na 6 jaar, 

die onterecht vast zat. In Turkije zijn 2 journalisten en artsen vrijgelaten. In El Salvador is een vrouw vrijgelaten die 

vast zat na een dood geboren kind. 

Geweldig nieuws. Het werkt! U doet toch ook weer mee?! 

 

Uit de gemeente 
 

Juist nu we een beslissing moeten nemen waar we gaan kerken naast Abtswoude, merken we hoe we elkaar nodig 

hebben voor houvast, in verbinding met ons eigen verhaal van Vrijzinnig Hervormden. Ook al kan niet ieder  

regelmatig naar een dienst komen, we weten dat we bij ergens elkaar horen. We houden elkaar zogezegd in het oog 

en in het hart.  

 

In Memoriam  Nan koopmans 

 

Op donderdag 1 maart is Nan Koopmans- Mensinga overleden, een week voor haar 93
ste

 verjaardag. Nan was een 

lieve, warme, intelligente en beschaafde vrouw. Echtgenote van Kasper en moeder van Marieken en Maarten. Nan 

was een dankbaar mens, dankbaar voor de goede dingen die zij had meegemaakt in haar lange leven en berustend 

in datgene wat minder goed was gegaan. Tekenend voor Nan was dat zij haar best deed elke verzorger(ster) in de 

Bieslandhof waar zij de laatste jaren woonde bij naam te kennen. Nan genoot van de kleine dingen om haar heen, 

een bloem, een vogel, mooie ochtendluchten en een ooievaar op zijn nest. 

De natuur was voor haar het tweede boek van God. Haar heengaan is een groot verlies, we zullen haar missen. De 

uitvaart vond plaats in besloten kring. 

Jan Postma 

 

Gahlid is weer terug en dat hebben we gevierd! 
 

met koffie en gebak na de dienst van 4 maart in grand café 

Het Postkantoor. 
 

 

 

 

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.  

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor 1 mei 22h naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@gmail.com   

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 5 mei 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 
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