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Bij de diensten
Zondag 4 mrt ds. Tina Geels, Waalse Kerk 10h, er is Kinderkring en de Kleine Bieb
Thema: wie/ wat geeft jou veerkracht?
Zondag 11 mrt ds. Martijn Junte, Abtswoude 10.30h
Zondag 18 mrt ds. Hans van Drongelen, Abtswoude 10.30h
Na de dienst kun je Paasgroeten schrijven voor gedetineerden in Nederland en
buitenland
Zondag 25 mrt ds. Tina Geels, Waalse Kerk 10h Palmzondag, er is ook kinderkring
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

Doe mee met de dienst van 4 maart - Over veerkracht,
denk mee!
Het thema is: wie/ wat geeft jou veerkracht? Er zijn situaties in
ieders leven waarbij je denkt: hoe ga ik dit volhouden? Hoe
lang nog, hoe ver nog?
Woestijntijd, als periode van uithouden en doorgaan.
Veerkracht geeft nieuwe moed, voor ons persoonlijk leven en voor onze geloofsgemeenschap onderweg.
Zeker nu we binnenkort de Waalse kerk gaan verlaten.
We lezen uit 1 Koningen 19 over de profeet Elia die wegkruipt in een grot.
Wat geeft jou verkracht?
Denk mee en stuur jouw gedachte per mail naar cm.geels@planet.nl
Er zijn weer open voorbeden: je kunt tijdens de dienst een lichtje aansteken, er bij zeggen voor wie en/ of een naam
opschrijven; alles bij de avondmaalstafel.

Tekst voor de Veertigdagentijd
Geen duister zal je overvallen
Er is een licht dat eeuwig brandt
(Ps. 91a- Huub Oosterhuis)

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 - en leer je elkaar op een andere manier kennen.
Voor contact kun je mailen naar- jeannettevanzeist@gmail.com
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Activiteiten
Elke maandag avond
Elke dinsdagmiddag

Open meditatie in de Oud Katholieke kerk, Bagijnhof 21, 20- 21h
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 6 maart

Thomas evangelie (1) nieuwe inzichten uit oude teksten. Voorstraat 60, 19.30- 21h

Woensdag 7 maart

Kring levenskunst (4) Ouaknin, de Joodse leraar voor deze tijd. Voorstraat 60, 19.30- 21h

Woensdag 14 maart

Pizza club (1) Little Italy 17.30h

Woensdag 14 maart

Vasten naar Pasen toe (2) Voorstraat 60, 19.30- 20.30h

Dinsdag 20 maart

Thomas evangelie (2)

Woensdag 28 maart

Vasten naar Pasen toe (3)

Gahlid is weer terug en dat gaan we vieren!
De odyssee van Ghalid is voorbij
Op 16 november 2017 vertrok Ghalid met een zwaar gemoed naar Bagdad. Na een angstige wachtperiode kwam op
15 januari 2018 het verlossende woord en hoorden we dat Ghalid naar Nederland mag komen als partner van
Anja. Via de omweg van Ankara arriveerde hij op 15 februari op Schiphol. We kunnen ons geluk niet op. We hebben
jullie steun via berichtjes, telefoontjes, gebeden en de kaarsen bij de dienst en de meditaties als hartverwarmend
ervaren. Daarom willen we deze blijde gebeurtenis graag samen met jullie vieren met koffie en taartjes op zondag 4
maart na de dienst in het mooie grand Cafe het Postkantoor, Hippolytusbuurt 14. Wees welkom en sluit gezellig aan.
Groeten van Ghalid en An

Thomas evangelie
Het Thomas evangelie geeft inzicht in het Oosters/ Syrisch christendom van de eerste eeuwen
met een eigen spirituele traditie. Kern: dat wij God leren kennen met de kennis van het hart,
vanuit de eigen religieuze ervaring. We lezen een aantal van de korte logia (tekstfragmenten)
vanuit een meditatieve houding van ontvankelijkheid. We gebruiken het boek van Jos Stollman,
Zenmeester Jezus, Servire 2001. Je hoeft dit niet zelf aan te schaffen.
Tijd en plaats: 6 en 20 maart, 3 en 17 april, Voorstraat 60, 19.30- 21h (Tuinzaal)

Uit de gemeente
Op zondag 25 februari is Joke van Keulen overleden, (Johanna Sija van Keulen- Soetens), zij is 91 jaar geworden.
Dhr. van der Jagt, Oude Delft 12a, heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Hij voelt zich niet meer thuis bij de
ontwikkelingen rond de Waalse Kerk.
Een warme groet voor hen die ziek zijn, en voor hen die veel, soms teveel, moeten dragen in hun leven.
Tina Geels
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In Memoriam Joke van Keulen
Vanaf eind jaren zestig woonde Joke met haar echtgenoot Rien en de kinderen in Delft.
Joke was jarenlang actief betrokken bij de bezoekcommissie. Zij bezocht mensen van 70 jaar en ouder met/na hun
verjaardag. Op een gegeven moment werd het voor haar moeilijk om naar de vergadering te komen en daarna werd
er bij haar thuis vergaderd. Ze was een trouwe bezoekster van de kerkdiensten en hoorde van huis uit samen met
Rien bij de Vrijzinnigen. Joke had niet zo’n sterke gezondheid misschien was dit de reden dat zij veel aandacht nodig
had en ook zocht. Moeilijk was het ouder worden met alle gebreken en ongemakken en het afhankelijk worden van
anderen. Zelfstandig wonen ging niet meer. De laatste jaren woonde Joke in de Bieslandhof.
Zaterdag 3 maart nemen we afscheid van Joke. De dienst wordt geleid door ds. Tina Geels en begint om 14.30h in
het Uitvaartcentrum Iepenhof, Hoflaan 18 in Delft.
Els van der Laan

Pelgrim
Leven is onderweg zijn
bergen beklimmen, waden door rivieren,
bloemen plukken bij maanlicht
dwalen door eenzaamheid en woestijn
een kaars branden tegen de storm
Oplopen met anderen of hen dragen
brood delen en vieren in de nacht.
Leven is pelgrimeren
een tijdlang werken aan de weg,
een brug bouwen over het water
Rovers en duivels verjagen
waken en bidden met zieken
doden begraven bij de kapel.

Maar nooit raken de pelgrims thuis:
Vreemdelingen vestigen niet.
Wanneer zij eindelijk aankomen
weten zij al wat zij bedoelen:
De weg is het doel…
(Jan de Jongh)

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.
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Bericht van de Diaconie
Zondag 18 maart is de collecte voor Stichting Exodus, de stichting die
ex-gedetineerden helpt weer richting te geven aan hun leven.
Ook doen we in deze dienst mee aan de paasgroeten-actie van K I A.
Na de dienst is er gelegenheid om een kaart te kopen/schrijven voor een
gedetineerde in een Nederlandse gevangenis. De afbeelding op de kaart is een
kunstwerk van een aantal vrouwelijke gedetineerden in de penitentiaire inrichting in
Ter Peel. Veel gesprekken zijn er met hen geweest over het thema van de
40dagentijd, onvoorwaardelijke liefde. Daarna hebben de vrouwen dit thema
verwerkt.
Voor gedetineerden is het erg bemoedigend om kaarten te krijgen, zeker als daar
ook nog iets persoonlijks op staat. Als u mee wilt doen aan de actie zou het fijn zijn
als u wat klein geld bij u hebt. Wij zullen zorgen voor instructie en wat
voorbeeldbrieven.
Voor Exodus rechtstreeks een gift overmaken kan natuurlijk ook altijd:
Samenwerkingsverband Exodus-Nederland NL68 INGB0004324414
Vanuit de Diaconie, Alice Visser

Uit de Kerkenraad
We zijn er nog steeds niet helemaal uit: waar moeten we kerken na half juli?
Het is weer hoog tijd dat de leden hierover meepraten.
We nodigen u allen uit om op 25 maart a.s. na de dienst met ons hierover van gedachten te wisselen.
Dus welkom op 25 maart in de Waalse kerk bij de dienst en ook daarna.
We zijn belangstellend naar uw inbreng en u natuurlijk naar de onze.
tot dan,
Gerdien ter Veen-Visser, vanuit de kerkenraad van uw Vrijzinnige kerk

Terugblik muziekdienst
Met als thema: De kracht van Psalmen - had de dienst van 18 februari een
ingetogen sfeer. In oude Latijnse vertaling zong Ton Severijnen een aantal
delen uit bekende psalmen met Christo Lelie aan het orgel, ook op het kleine
kistorgel. Terug in de tijd maar tegelijk ook direct uit het hart. Het had iets
ontroerends. We genieten nog van de mogelijkheden zolang we gebruik
maken van de Waalse Kerk uiterlijk tot half juli.
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Op bezoek in AZC Rijswijk
Met de Pizzaclub van Vrijzinnig Delft brachten we een bezoek aan
het asielzoekers centrum in Rijswijk. Jac Maris,
programmamedewerker als CAO medewerker (Coördinator Asiel
Opvang) wachtte ons op bij de receptie. Bewoners kwamen voorbij
onderweg naar hun appartement op het terrein. De talloze fietsen in
de rekken buiten geven een vertrouwde aanblik, dat voelt goed.
Handig voor hun vrijwilligerswerk in de buurt bij de weggeef- of de
kringloopwinkel waar de vluchtelingen graag komen.
De rondleiding begon bij de leslokalen: hoe ziet het dagelijks leven
eruit in Nederland? Wat zijn de belangrijkste verkeersregels?
Hoe leer ik snel Nederlands? etc. We troffen Tigist Ayalew uit Eritrea aan achter een laptop, bezig met haar
Nederlandse les. Zij wacht op gezinshereniging met haar man. Bana uit Ethiopië zat naast haar, iets ouder. Zij is
verpleegster en nu ongeveer 9 maanden in Nederland. Zij wilde wel een praatje maken. Haar glimlach was
ontwapenend, wat een openheid. Ook de achttienjarige jongen even later bij het biljart, was blij ons te kunnen
ontmoeten.
De bewoners zorgen voor zichzelf gedurende de vaak lange periode dat zij in het AZC moeten wachten op een
beslissing van de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst). Elke dinsdagmiddag is er de centrale meldplicht.
Ieder die we tegenkwamen heeft zo een eigen verhaal van wachten en van hoop op een leven dat voor ons, aan de
andere kant, zo vanzelfsprekend is. We stonden naast elkaar voor een foto met een wereld tussen ons in. Pijnlijk en
mooi tegelijk.
Uit de website voor contact: www.HelpAZCRijswijk.nl
Misschien heb jij wat nodig en een buurtbewoner heeft misschien iets over: gebruik deze website om met elkaar in
contact te komen en elkaar kosteloos te helpen. Bezoek de website ook zelf eens, wij zijn immers buren.
Tina Geels

Zeven adviezen
Zeven adviezen voor de Veertigdagentijd, zeven is het getal van de volheid, van het goddelijke. Niet alleen in de
Joods- christelijke traditie maar zeker ook in de Islam. De zeven dagen van de week hebben we overgehouden aan
deze oeroude traditie.
1. wees als de rivier in gulheid en hulp aan anderen
2. wees als de zon in mededogen en medelijden
3. wees als de nacht in het bedekken van fouten van anderen
4. wees als een dode in woede en haat
5. wees als de aarde in nederigheid en bescheidenheid
6. wees als een oceaan in verdraagzaamheid
7. wees jezelf en doe je voor zoals je bent.
(Rumi, soefi meester 1207-1273)
We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.
Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor 23 maart 22h naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@gmail.com
De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 2 april 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

