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Nieuwsbrief februari 2018 

Bij de diensten 

 

Zondag  4 feb ds. Tina Geels, Waalse Kerk 10h - Thema Dragen en gedragen worden 
  Bevestiging nieuwe kerkenraadsleden, er is Kinderkring en de Kleine Bieb 
 

Zondag 11 feb ds. Koen Holtzapffel, Abtswoude 10.30h 
 

Zondag 18 feb ds. Tina Geels, Waalse Kerk 10h- Eerste zondag in de Veertigdagentijd 
  Themadienst: De kracht van Psalmen 

  Christo Lelie speelt orgel en Ton Severijnen zingt een aantal psalmen in een 
  oude zetting van o.a. Constantijn Huygens (1596- 1687) 
 

Zondag 25 feb ds. Ivo de Jong, Abtswoude 10.30h 
 

Zondag 4 maart ds. Tina Geels, Waalse Kerk 10h, er is kinderkring en de kleine Bieb. 
 

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 
 

Bevestiging nieuwe kerkenraadsleden 

 

In de dienst van 4 februari wordt Kirsten van den Berg bevestigd (scriba/ secretaris) en Jac. Veugelaers (open  

portefeuille). Margot Mekkes krijgt een aparte opdracht vanuit de kerkenraad. 

Hanneke Lingen, sluit haar ambtsperiode af. Achter de schermen blijft zij voorlopig actief als penningmeester.  

Monique Toonen sluit haar 4 jaar af vanuit de Diaconie en blijft deel uitmaken van de Diaconie. We zijn blij dat  

Hanneke en Monique hun bijdragen blijven geven bij de opening van de diensten. Veel dank aan Hanneke en  

Monique voor de inzet, trouw en toewijding waarmee zij de afgelopen vier jaar hun werk voor de kerkenraad hebben 

gedaan.  
 

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. Zo ontstaat er een circuit van geven en 

lenen en van weer terugbrengen. 

Als je de boeken die jij inbrengt zelf graag terug wilt dan kun je dit voor in het boek  

aangeven, met je naam en adres. Nieuwe boeken zijn erg welkom! 

voor contact kun je mailen naar- jeannettevanzeist@gmail.com 
 

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. 

 

Woensdag 7 febr Kring Levenskunst, Marc Ouaknin (2) Voorstraat 60, 19.30 

Woensdag 14 febr Pizza club I en II, bezoek aan AZC in Rijswijk 

http://www.vrijzinnigdelft.nl
mailto:jeannettevanzeist@gmail.com
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Woensdag 21 febr Kring Levenskunst, Marc Ouaknin (3) Voorstraat 60, 19.30h  
 

Donderdag 22 febr Ho’oponopono,  De transformerende kracht van liefde (Stadsklooster Delft) 

   Molenstraat 22 (aanbellen bij nr.24), info schaafanja@gmail.com, 19.30 - 21.30h 
 

Vrijdag 23 febr  Muziekmeditatie met Dieke de Jong, Delftstede kamer 105, 20 - 21h,  

   per keer €7.50 met Dieke de Jong  
 

Woensdag 28 febr Vastenmeditatie (1) met Tina Geels, Voorstraat 60, 19.30h 
 

De Kroegkring bezint zich en is op zoek naar een nieuwe vorm. 

 

Filmkring 

 

Voor de fimlkring wordt het filmhuis Lumen, aan het Doelenplein 5, de vaste plek. Je kunt je aansluiten bij de  

filmkring door je mail adres door te geven aan Els van der Laan. eevdlaan@casema.nl Eens per vijf weken wordt er 

een geschikte film uitgekozen om met elkaar naar toe te gaan.  

 

Veertigdagentijd 2018 

 

De veertigdagentijd, als voorbereiding op Pasen- 1 april dit jaar, begint 14 februari. Dan is het niet alleen  

Valentijsdag maar ook Aswoensdag. Veel kerken en parochies kennen voor deze dag het ritueel van het askruisje. 

Je ontvangt het op je voorhoofd, als begin van deze periode van inkeer. De as is van de verbrande palmtakken van 

het vorig jaar (Palmzondag). Een dergelijke liturgische setting past niet echt in de vrijzinnige traditie. Toch zijn een 

aantal van ons open naar dit oude kerkelijke ritueel. Toenemende samenwerking met andere kerken, met name  

binnen de Grachten Gordel, geeft ruimte ook aan deze religieuze ervaring. 

 

Vasten en mediteren op weg naar Pasen 

 

Woensdagavond 28 februari, start de vasten- meditatie groep om 19.30 uur aan de Voorstraat. Wat kan vasten voor 

jou betekenen? Een afgebakende periode los komen van vaste gewoonten kan je helpen ruimte te maken voor waar 

het bij jou echt om gaat in het leven. Een stukje bewustwording, ingebed in de oude traditie van de veertigdagentijd 

op weg naar Pasen.  

Tijdens de bijeenkomsten beginnen we met een korte meditatie, lezen een tekst en delen we onze voornemens en 

ervaringen. Als je mee wilt doen, geef je dan op bij cm.geels@planet.nl 

28 februari, 14 en 28 maart- 19.30- 20.30 uur. Voorstraat 60 (zie ook GrachtenGordel programmaboekje pag. 9) 

 

Veertigdagenkalender 2018          

 

In de jaarlijkse kalender staat Joke van der Velden uitgebreid stil bij muziek. ‘Iedereen houdt 

van muziek alleen niet allemaal van dezelfde klanken. Klassiek of modern, atonaal of metal, 

soul of requiem… Muziek raakt in ons allen een snaar die een bepaalde emotie oproept. 

Daarom in deze kalender gedichten, uitleg van bijbel teksten, gebeden, kinderverhalen (door 

Jantine Heuvelink) en vertellingen, waar het thema van deze 40-dagenkalender op slaat: daar 

zit muziek in! En zoals gebruikelijk ook weer enkele recepten. 

Vanaf 4 februari na de dienst bij de boekentafel te koop voor € 3,- 

mailto:eevdlaan@casema.nl
mailto:cm.geels@planet.nl
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Nieuwjaarsontmoeting  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg voor elkaar- dat was het thema van de Nieuwjaarsontmoeting. Na de dienst van 21 januari hebben we verhalen 

gedeeld waar je anders niet zo gemakkelijk aan toe komt. Mantelzorg is niet altijd even vanzelfsprekend. Soms 

wordt er te gemakkelijk vanuit gegaan. Je verhaal delen met anderen kan je opluchten. Maar blijft het daar bij?  

Betrokken zijn op elkaar gaat door.  Dat we elkaar daar bij regelmatig in de kerk ontmoeten is een steun in de rug, 

die velen van ons hard nodig hebben. Het brengt mij opnieuw bij de vraag: voor wie ga jij op zondag morgen?  

Anneke Kroesen vertelde over haar vrijwilligerswerk bij de Jessehof.  

Met het maken van een Nieuwjaarsgroet in de vorm van een hart voor hen die in onze gemeente aan huis gebonden 

zijn sloten we af. Veel dank aan de voorbereiders Annejan  

Mieras en Ingrid de Jongh met hun creativiteit en inzet! 

Tina Geels  

 

Retraite in Chevetogne 

 

Het laatste weekend van januari waren we bij de Benedictijnen 

in de Ardennen met een groep vanuit Vrijzinnig Delft. 

Aan de ene kant van het klooster vind je de grote Latijnse kerk 

met haar vieringen meest in het Frans. Aan de andere kant zie 

je van verre de witte kerk met haar typisch oosterse koepel. 

Daar tussenin is het gebouw van het klooster zelf, een oud  

Belgisch jachthuis overigens. 

De Byzantijnse vieringen in de crypte en in deze orthodoxe kerk 

zijn in het Grieks of kerk- Slavisch. Soms hoor je ineens Frans 

of Duits en Nederlands in een gebed, als ze weten dat er b.v. 

Nederlandse gasten zijn. Deze diensten ademen een  

andere sfeer. Raken iets in je wat je misschien niet goed kunt 

benoemen, staan ook verder weg af van onze beleving.  

De spiritualiteit uit het Oosters Christendom eigen aan de  

Byzantijnse vieringen, gaat rechtsreeks terug naar die van de 

woestijnvaders en moeders van het oude Syrië en Egypte waar 

de eerste kloosters zijn ontstaan.  

 
        het labyrint bij de ingang van de Latijnse kerk in Chevetogne  
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Het klooster in Chevetogne wil de spiritualiteit van de Westerse en 

Oosterse kerk met elkaar verbinden, als de twee longen in ons lijf, ver-

bonden door één adem, één Geest. Een oecumenisch initiatief uit de 

20
ste

 eeuw dat nog steeds actueel is en veel mensen trekt. Uit de wij-

de omgeving komen Orthodoxe gelovigen naar de zondagse viering.  

De gasten komen veelal uit het buitenland.  

Bij een van de maaltijden zat ik naast een  Italiaanse non uit Florence, 

voor een korte kloostervakantie in  

Chevetogne neergestreken. Er komen ook regelmatig groepen uit Ne-

derland met en zonder predikant die de stilte zoeken en geraakt wor-

den door de transformerende kracht van de oude melodieën van beide 

kerken. De  

Benedictijnen van Chevetogne hebben de schatten van de oude kerk bewaard en doorgegeven.  

In de winkel die bij het klooster hoort, lag tot onze verrassing, ook het nieuwe boek van de Franse rabbijn Ouaknin, 

met het omgekeerde vraagteken: God – misschien? Het is kenmerkend voor de brede blik en open houding van de 

monniken van Chevetogne. Zij staan midden in de samenleving en zijn zich bewust van de ruimte die zij bieden voor 

de zoektocht van de pelgrim onderweg.    

Tina Geels 

 

Klooster weekend Zundert, 12/13 - 15 juli 2018 

 

Het jaarlijkse kloosterweekend van Vrijzinnig Delft is inmiddels gereserveerd bij de Abdij  Maria Toevlucht in  

Zundert. Je kunt mee vanaf donderdag of vanaf vrijdag. Er is plaats voor 20 personen. Opgeven kan nog tot 1 maart 

bij Margot Mekkes, tel. 06. 51522099 of mamekkes@telfort.nl 

 

Vanuit het stadsklooster 
 

Bijeenkomst rond ‘De transformerende kracht van liefde en vergeving’ Kennismaken met Ho'oponopono 

Informatie en opgave: Anja Schaafsma, tel. 06- 24125671 of  schaafanja@gmail.com 

Ho'oponopono is een eeuwenoud Hawaïaans ritueel dat werd uitgevoerd door een Kahuna, een sjamaan, een wijze 

vrouw. Je kunt het opvatten als een ritueel, een ceremonie of een gebedsdienst.  Met ho’oponopono kun je werken 

aan je eigen psychische genezing. Het effect is meer harmonie en vreugde in je leven. Het zet een mystiek proces in 

gang van loslaten van negatieve gedachten en het toelaten van heilige woorden en gedachten. Wat op je pad komt 

kun je zuiveren. Je voelt spijt, vergeeft jezelf in liefde en dankbaarheid en laat het daarna over aan de bron die alles 

transformeert naar liefde. Na een introductie over de achtergronden en de levensvisie bij Ho’oponopono ondergaan 

we zelf het ritueel. Ho’oponopono kan een onderdeel worden van je persoonlijke levenssfeer, vergelijkbaar met een 

terugkerende meditatie.  

Plaats en tijd Pimpernelleke, Molenstraat 22, 19.30-21.30, graag aanbellen bij nummer 24, klankatelier 

Datum  22 februari 

Kosten  € 7,50  

 

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.  

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor 27 februari 22h naar info@vrijzinnigdelft.nl of 

c.m.geels@gmail.com   

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 4 maart 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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