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Nieuwsbrief augustus 2018 

Bij de diensten 

 

Zondag 29 juli  Marianne van den Broek, Lutherse kerk, 9.30h. Marianne is  

   geestelijk verzorger in de ouderenzorg en lid van Vrijzinnig Delft 

 

Zondag 5 augustus geen dienst 

Zondag 12 augustus geen dienst 

Zondag 19 augustus geen dienst 

 

Zondag 26 augustus ds. Wim Jansen in de Lutherse Kerk om 9.30h  

 

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 

 

In de maand augustus is er niet elke zondag dienst. Dat is nieuw voor onze gemeente, we zullen na de zomer zeker 

terugkijken op dit experiment. Graag verwijzen we naar de diensten in andere kerken: http://www.pgdelft.nl/agenda 

 

Activiteiten 
  

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

Op dinsdagmiddag geen meditatie in de maand augustus. 

  

Donderdag 2 + 30 aug Attitudinal healing met Monique Toonen, 10-12h,  

   Spreeuwenstraat 21, inf. myt@xs4all.nl  

 

 

Zondag 26 augustus - Koffieconcert Lutherse kerk 
 

Na de dienst van 26 augustus is ieder welkom bij het jaarlijkse koffieconcert in de Lutherse kerk. Vanuit een  

inspirerende samenwerking van de Lutherse gemeente met kerk aan het Noordeinde en St. Vrienden van de  

Lutherse kerk, wordt met eigen talent een gevarieerd programma klassieke muziek aangeboden.  

Welkom vanaf 16.00 uur.  

 

 

Bezinning 
 

Het stadsklooster Delft heeft diverse locaties in beeld gebracht waar je dagelijks 

terecht kunt om even tot rust te komen, een lichtje aan te steken, een moment 

voor meditatie en gebed.  

 

Open in de maand augustus zijn: 

 Maria stilte kapel (St. Ursulaparochie) - Adelbertkerk, Minervaweg 7,  

 dagelijks van 9-17h 

 Kapel Maria van Jesse, ingang Jozefstraat, Burgwal 20,  

 dagelijks van 9.30-17h 

 

http://www.vrijzinnigdelft.nl
mailto:myt@xs4all.nl
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Van Waalse naar Lutherse kerk 
 

En toen was het echt zover. Zondagmorgen 1 juli kwamen we voor een laatste  

moment bij elkaar in een lege Waalse kerk. We hebben gezongen, met elkaar het 

Onze vader gebeden en zijn na de Keltische zegenbede op weg gegaan naar onze 

nieuwe plek.  

De kinderen markeerde onze  weg van oud naar nieuw met de door hen geverfde  

kiezelstenen. De brug over en daar stond de Lutherse kerk op ons te wachten met 

ballonnen aan het hek en Christo op het orgel. 

Een prachtig boeket van de Lutherse gemeente gaf ons een warm gevoel van  

welkom te zijn. Het ontroerde mij dat we, na een intensief seizoen van zoeken naar 

nieuwe wegen, zo het seizoen met elkaar konden afsluiten. Een nieuw begin met 

steun in de rug van de veilige plek in Abtswoude.  

 

 

 

Na de dienst hebben we met Annejan bijtjes gemaakt, bij de papieren bloemen met daarop geschreven: wat nemen 

we mee… eigen woorden van die laatste zondag in de Waalse kerk. Als zomergroet hebben we de bloemen  

weggebracht naar diegenen die niet bij deze feestelijke dienst aanwezig konden zijn. We sloten af met soep en  

stokbrood en wensten elkaar een goede zomer toe. 

Tina Geels 

 

 

 

Donderdag 2 en 30 augustus - Attitudinal Healing 
 

Dat wil letterlijk zeggen: het helen van je innerlijke houding of instelling.  Er wordt gewerkt met de 12 principes van 

Attitudinal Healing . Delen wat er in je leeft, luisteren en elkaar laten uitspreken. Geen advies of goede raad geven 

maar erop vertrouwen dat ieder zijn/ haar eigen antwoorden kent.   

Informatie en opgave bij Monique Toonen, tel. 06. 14313479 of myt@xs4all.nl 

 

 

 

 

mailto:myt@xs4all.nl
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Inspiratiegids Vrijzinnig Delft 2018- 2019 
 

Dit jaar drie in één: het jaarboekje, de folder van onze gemeente en het eigen  

programma van Vrijzinnig Delft.  

Achterin de inspiratiegids vind je een aantal verwijzingen waaronder die van de nieuwe 

website van het stadsklooster met een eigen programma.  

Rond half augustus vind je de inspiratiegids op de deurmat.  

 

Uit de gemeente 
 
 

 

Wist je dat … 
 

Nettie Jonckers uit onze gemeente rondleidingen verzorgt in het museum de Griffioen aan de Koornmarkt 66?  

Het is ruim 25 jaar geleden gesticht door Bob Griffioen, vroeger directeur van Het Reinier de Graaf Gasthuis, en door 

zijn zus Margreet Griffioen die apothekers assistente is geweest.  

Nettie vertel dat zij sinds 2010 vrijwilliger is in dit museum en meewerkt aan de rondleidingen. Er wordt dan eerst 

een inleiding met een PowerPoint verzorgd en daarna wordt met de vrijwilligers een rondgang door het museum  

gemaakt. Je kunt met een groep(je) komen maar ook alleen. In overleg met Nettie wordt een datum en tijd afgespro-

ken. De kosten zijn €5 per persoon. De bezoekers zijn eigenlijk unaniem enthousiast na een bezoek aan ‘ons’  

museum, vertelt Nettie. 

Wil je meer weten stuur dan een berichtje naar j.jonckers@kpnplanet.nl 

https://www.griffioen.biz/    

mailto:j.jonckers@kpnplanet.nl
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Kloosterweekend 
  

De dag beginnen met de wekker die op 4:10 staat om de nacht-officie van half vijf ‘s ochtend mee te maken (voor de 

liefhebbers), tot de dag afsluiten met een stevige Zundertse trappist (voor de liefhebbers) na afloop van de laatste en 

vijfde viering van de dag.  

Dat waren zo bezigheden van deelnemers aan het kloosterweekend dat half juli plaats vond in de Abdij Maria  

Toevlucht te Klein-Zundert. Overdag de andere drie getijden (vieringen) en maaltijden in stilte, naast wandelingen in 

de groene omgeving, gesprekken en vooral rust.  

Dit jaar waren het 12 leden van onze gemeente en 5 vrienden en familieleden die zo meeleefden in het ritme van de 

monniken. Zoals een deelnemer het verwoordde: ‘op zoek naar de stilte binnen jezelf èn buiten jezelf’. 

Volgende jaar is er weer gelegenheid samen naar het klooster te gaan; individueel bezoek is ook mogelijk. 

http://www.abdijmariatoevlucht.nl/  

Piet van Lingen 

 

De data voor 2019 zijn: 18/19- 21 juli 2019 

Lees meer in de nieuwe inspiratiegids van Vrijzinnig Delft 2018-2019 
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Van de voorzitter 

 

Ruim anderhalf jaar geleden werd ik benaderd met de vraag of ik voorzitter van de Kerkenraad van de Vrijzinnig  

Hervormden in Delft wilde worden. Ik was nog niet zo lang lid maar er waren dringende problemen. 

De voorzitter, Nico, was ernstig ziek en er dreigden problemen met het gebruik van de Waalse kerk voor onze  

diensten. Ik heb toen toegezegd dat ik het wel wilde doen maar voor de termijn van twee jaar. 

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en er is het één en ander gebeurd: 

De Waalse kerk hebben we inderdaad moeten verlaten, ondanks onze pogingen om via de Walen, die zeer  

welwillend waren, en via de burgemeester dit tij te keren. We weten hoe dat gelopen is. Gesprekken met vele  

gebouwenbeheerders, waaronder met de Remonstranten zelfs vele gesprekken, leverden ons de uiteindelijke  

uitkomst: de Lutherse kerk. 

Onze predikant staat voor haar emeritaat en de financiën vroegen ook speciale aandacht van de Kerkenraad. We 

hebben met de predikant afgesproken dat haar emeritaat een jaar wordt uitgesteld en de formatie wordt  

teruggebracht tot 0.33 fte, meer in overeenstemming met ons ledenaantal. 

Kortom er zijn een paar belangrijke zaken op de rails gezet. Leuk werk om te doen, maar ook heel veel werk. 

Nu deze klussen geklaard zijn, heb ik mei jl. in de kerkenraad aangekondigd dat ik het voorzitterschap per 1  

september wil neerleggen. Natuurlijk blijf ik bij de Vrijzinnige gemeenschap betrokken. 

Gerdien ter Veen-Visser, voorzitter Kerkenraad 

 

Vanuit de kerkenraad: Ambtsdragers gezocht! 

 

Als kerkenraad staan we voor nieuwe uitdagingen: Gerdien ter Veen-Visser treedt af en ook Jan Postma, die vele 

jaren heel veel heeft gedaan voor de vrijzinnigen, is uit de kerkenraad: hij verhuist naar een andere stad. Bovendien 

is de functie van penningmeester (kerkrentmeester) al sinds februari vacant. 

Vanaf september zal de kerkenraad uit vier mensen bestaan: naast Tina Geels zijn dat Marike van der Kramer 

(diaconie/liturgie), Jac Veugelaers (algemene zaken) en Kirsten van den Berg (scriba/secretaris). 

We zijn dus dringend op zoek naar nieuwe kerkenraadsleden. We zijn met name op zoek naar een voorzitter en een 

penningmeester (kerkrentmeester).  

 

Als u hier meer informatie over wilt, of als u belangstelling hebt, dan kunt u altijd één van de kerkenraadsleden  

aanspreken, of een mailtje sturen naar Kirsten op het adres: scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com  
 

Zondag 26 augustus - Ontmoetingszondag VVP Zuid Holland 

 

Traditiegetrouw wordt er door de Provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland jaarlijks een 

Ontmoetingszondag gehouden. Dit jaar vindt deze dag plaats op 26 augustus in Naaldwijk. VVP Naaldwijk nodigt u 

graag uit om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten en een gezellige dag te beleven. 

De dag bestaat uit een kerkdienst, een lunch en een uitstap naar een druivenkwekerij of een boottocht met de RET 

naar de tweede Maasvlakte. VVP Naaldwijk hoopt van harte u te mogen ontmoeten in de Oude Kerk in Naaldwijk. 

 

De organisatie verneemt graag met hoeveel personen wij aanwezig zijn. Stuur voor 12 augustus een mailtje naar 

scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com als je hier bij wilt zijn, dan kunnen we samen op de fiets (of carpoolen) naar  

Naaldwijk. 

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.  

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor dinsdag 28 augustus 22h naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@planet.nl. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 1 september 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 

mailto:scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com
mailto:info@vrijzinnigdelft.nl
mailto:info@vrijzinnigdelft.nl?subject=graag%20verwijderen%20van%20de%20emaillijst!
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