
Business Name 

 

Nieuwsbrief november 2018 

Bij de diensten 

 

Zaterdag 3 november ds. Tina Geels, 19h Lutherse kerk 

   Herdenken en verbinden, Thema: Jouw hand 

   Muziek Christo Lelie, zang Nelleke Guequierre  

                                   Er is kinderkring en de kleine Bieb 

                                   De stilte hoek is meteen rechts als je binnenkomt 

 

Zondag 11 november Marianne van den Broek, 10.30h Abtswoude 

 

Zondag 18 november ds. Tina Geels, 10.30h Abtswoude 

   Aansluitend gemeenteberaad 

 

Zondag 25 november Amanda Lang, 9.30h Lutherse 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 

 

Herdenken en verbinden, zaterdagavond 3 november 
 

In deze viering noemen we de namen van hen die in onze geloofsgemeenschap het afgelopen jaar zijn overleden. 

Na de overdenking vormen we een kring. 

De familie die is uitgenodigd plaatst een witte roos  in de vaas en steekt een licht aan voor de overledenen. Daarna 

kan ieder die dat wil naar voren komen, een roos plaatsen, een naam van een dierbare noemen die recent is  

overleden en een lichtje aansteken.  

 

Uit ons midden zijn overleden: 

 - Corrie de Snoo- Ketting, overleden 27 november 2017 (86 jaar) 

 - Johanna  Sija van Keulen- Soetens, overleden 24 februari ( 91 jaar) 

 - Nan Koopmans- Mensinga, overleden 1 maart (92 jaar) 

 - Marinus Johannes de Dreu, overleden 17 mei (91 jaar) 

 - Herma Boven- Kunz, overleden 31 mei (90 jaar) 

 - Diny Rietveld, overleden 23 juni (89 jaar) 

 

Na een moment van stilte zingen we de woorden van de dichteres Henriëtte Roland Holst, op muziek gezet door 

Mariëtte Harinck: 

 Dit ene weten wij en aan dit één 

 houden wij ons vast, in de duistere uren: 

 Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren 

 en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen. 

 

Bij de stiltehoek kun je een (gebeds) intentie opschrijven en ook een lichtje aansteken. 

Deze dienst is voorbereid samen met Willemien de Boer, Christo Lelie en Nelleke 

Guequierre.  

 

Na afloop is er koffie en thee en kunnen we elkaar ontmoeten.  

Er is ook weer de kleine Bieb na de dienst. Vrije inbreng en uitleen. Het is fijn als er 

boeken weer worden teruggebracht, zodat ook anderen deze weer kunnen meenemen 

en lezen.  

http://www.vrijzinnigdelft.nl
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Gemeenteberaad 18 november !!! - Uitnodiging 

 

Na de dienst in Abtswoude, Aart van der Leeuwlaan 332.  

Met een eenvoudige lunch willen we rond 13.30 uur afsluiten. 

 

Beste tochtgenoten, 

Afgelopen jaar hebben we als gemeenschap met succes een nieuwe plek 

gevonden in de Lutherse Kerk. Het is een teken van kracht dat de  

verhuizing daar naar toe is gelukt en plaatsvond in goede harmonie en  

grote samenwerking met elkaar. De tijd is nu gekomen om ons te richten op 

wat in ons hart leeft als het gaat om de toekomst van onze  

geloofsgemeenschap. Het is meer een aftasten en samen onderzoeken 

naar wat er leeft dan dat we direct iets zouden moeten doen. 

 

Hoe kom je met elkaar in beweging en waar willen we naar toe?  

Wat is belangrijk voor jou binnen onze gemeenschap?  

Wat houdt dit eigenlijk in? 

Wat betekent dit voor jou? 

Hoe zien wij onze toekomst en wat is daarvoor nodig? 

 

We gaan in gesprek over deze vragen en hopen geïnspireerd te worden door elkaar! Natuurlijk is er ook ruimte voor 

jouw eigen vragen. Het zijn vragen die niet alleen spelen in onze vrijzinnige geloofsgemeenschap maar ook een veel 

breder draagvlak hebben in de samenleving. Als we om ons heen kijken en de krant lezen dan is de noodzaak en 

het verlangen om met elkaar een gemeenschap te vormen groot.  

Tegelijkertijd is er verlegenheid; want hoe doe je dat dan? 

Daarom is het zoeken met elkaar naar een antwoord op de vraag naar de toekomst van onze geloofsgemeenschap 

op zich al een waardevol moment van bezinning ook in een groter verband.  

Wij hopen dat ook jij je herkent in deze korte schets. 

Ga je mee op weg? Niet als een geplande reis maar als een gezamenlijke trektocht. 

Jouw stem kan niet gemist worden want met elkaar vormen we een gemeenschap- Vrijzinnig Delft. 

We rekenen op je komst! 

 

Begin 2019 willen we bij een volgend gemeenteberaad kijken naar de praktische invulling van onze ideeën en  

suggesties. 

De kerkenraad 

 

Nieuwe kerkenraadsleden stellen zich voor 
 

Jan Kroon is de nieuwe voorzitter van Vrijzinnig Delft en Gé de Joode heeft de plaats van Hanneke Lingen  

ingenomen als kerkrentmeester/ penningmeester.  

 

Jan vertelt het volgende:  

‘Bij een schriftelijke kennismaking komt men meestal niet verder dan iets te vertellen over je leven tot nu toe. Maar 

heb ik dan laten zien wie ik ben of zijn het alleen maar uiterlijkheden ? Ik ben de “primaat” Jan Kroon al zo’n  

vijfenzeventig jaar levend op onze aarde. Voortgedreven door de eeuwige levenskracht probeer ik  die levensenergie 

in verbondenheid met de levenskracht van de ander en het andere tijdens mijn tijdelijke bijdrage aan het  

evolutionaire scheppingsproces vorm te geven. Ik ervaar mijzelf niet als een uniek individu, maar de uniciteit ervaar 

ik in het verbonden-zijn. Niet alleen verbonden met en verwondering voor de kosmos, maar vooral met de  

medemensen die ik op mijn levensweg tegen kom, waaraan ik mijn liefde en aandacht probeer te geven.   
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Mijn vrouw Marry, mijn  kinderen en  

kleinkinderen; in mijn onderwijsloopbaan om  

jonge mensen op weg te helpen; in mijn vrije tijd om  

bestuurlijk dienstbaar te kunnen zijn  op het sportieve, 

kerkelijke en het politieke vlak. Ik hoop er te  zijn voor 

jullie, voor onze kerkgemeenschap. En samen met jullie 

“het er zijn voor de ander” in verbondenheid met de  

inwoners van Delft te mogen uitstralen.’ 

  

Ook Gé stelt zich graag voor: 

‘Ik ben in Amsterdam geboren en bijna 66 jaar oud. Heb 

inmiddels twee kinderen en acht kleinkinderen.  

Opgegroeid in een streng gereformeerd gezin. Maar de 

dogmatiek van de gereformeerde kerk ging mij  

tegenstaan. Daarom heb ik mij op mijn 30e jaar laten  

uitschrijven. In 1998 besloten naar de Vrijmetselarij te 

gaan, daar ben ik nu ruim 20 jaar lid en heb diverse  

functies bekleed. Tot op de dag van vandaag geen  

seconde spijt van gehad! Toch miste ik gaandeweg een 

stukje spiritualiteit. Die vond ik bij de Remonstrantse Gemeente Delft. Die gemeente is inmiddels opgeheven.  

Zodoende heb ik mij laten overschrijven naar de Vrijzinnig Hervormden. Ik studeerde econometrie te Rotterdam en 

ben daarna bij diverse gerenommeerde bedrijven werkzaam geweest als financial controller.  

Momenteel volg ik een studie Hebreeuws aan de Universiteit van Jeruzalem via e-mail en in het bijzonder de  

Gematria (onderdeel van de Kabbala). Verder ben ik een groot voorstander van het streven naar samenvoeging van 

de diverse geloofsgemeenschappen. Die verborgen band (want die is er!) van harmonie kan alleen maar door een 

open denkvermogen gezien en ervaren worden.’ 

 

Veel dank Hanneke en Kirsten! 
 

Nu Gé de taak van kerkrentmeester heeft overgenomen kan Hanneke Lingen terugtreden. Na haar ambtsperiode 

van vier jaar is Hanneke, hoewel niet meer officieel lid van de kerkenraad, betrokken gebleven als penningmeester. 

Voor de trouw, inzet en deskundigheid waarmee zij als kerkrentmeester haar taak heeft vervuld willen wij haar hier  

bedanken. Als kerkrentmeester maakte Hanneke ook deel uit van het bestuur van de Vereniging. Deze taak wordt 

nu ook door Gé de Joode overgenomen. 

Kirsten van den Berg willen we bedanken voor de toewijding en inzet waarmee zij scriba van onze gemeente was. 

Kirsten had voor een jaar toegezegd, in deze korte periode verdiepte zij zich ook in de reilen en zeilen van de Pro-

testantse Kerk in Delft en zette het scribaat nog duidelijker op de kaart met een eigen mailadres.  

 

Activiteiten 
 

Elke maandagavond Open meditatie 20-21h in de Oud Katholieke kerk, Bagijnhof 2,  

   informatie j.veugelaers@gmail.com 

 

Elke dinsdagmiddag Open meditatie 15.45-17h in de Lutherse kerk , Noordeinde  4,  

   informatie cm.geels@planet.nl 

Van links naar rechts: Jac Veugelaers, Marike van der Kramer, Jan 
Kroon, Gé de Joode en Annemarie Keern (de foto is gemaakt door de 
predikant) 

mailto:j.veugelaers@gmail.com
mailto:cm.geels@planet.nl
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Dinsdagavond 6 en 20 november  

 Filosofie kring - Adam, wie ben je?, met Jan Kroon en Tina Geels. 19.30-21.30h, Voorstraat 60 

 opgeven bij cm.geels@planet.nl  

 

Dinsdagmorgen 13 november, 11 december 

 Dansmeditatie met Tina Geels in de Lutherse kerk, 10.30-12h Noordeinde 4 

 opgeven bij jbruggeling@xs4all.nl, voor meer informatie www.stadskloosterdelft.nl 

 

Woensdagmiddag 114 november 

 Pizza club met Tina Geels, 17.30-19h  

 Voorbereiding bezoek aan een Hindoe tempelin Den Haag op 18 november. Voorstraat 60 

 

Woensdagavond 14 november, 12 december, 9 januari, 13 februari en 13 maart 

 Bidden, hoe doe je dat? In gesprek over Het Onze Vader, een gids voor deze tijd?  

 19.30-21.30h, Voorstraat 60, opgeven bij cm.geels@planet.nl   

 

Donderdag 1 en 22 november, 13 december, 10 en 30 januari, 14 februari  

 Milieu en klimaat, 20-22h, Koornmarkt 48F 

             Wat kun jij zelf doen? Opgeven bij piet.vanlingen@xs4all.nl  

 

Vrijdagavond 30 november 

 Muziekmeditatie met Dieke de Jong, 20-21h, Phoenixstraat 66 k.105 

 Opgeven bij dgdejongste@gmail.com  

 

Het Onze Vader, een gids voor deze tijd? 
 

Met elkaar in gesprek aan de hand van het zojuist verschenen boek:  

Slow food, broodnodige gesprekken over Het Onze Vader,  

redactie Claartje Kruijff, theoloog des vaderlands 2018.  

Je kunt elke maand instappen om mee te doen. Opgeven kan bij cm.geels@planet.nl 

    

Filmkring 
 

Wil je aansluiten bij de filmkring dan kun je een berichtje sturen naar Els van der Laan.  

Zij zoekt in overleg steeds een film uit in het Filmhuis Lumen, Doelenstraat 5 in Delft.  

De filmkring is meestal om de vijf weken.  

Na afloop doorpraten bij een kop koffie en thee is fijn.  

eevdlaan@casema.nl of 06.1112 2702 

 

 

Retraite in Chevetogne, je kunt nog mee … 
 

Er zijn nog enkele plaatsen om deel te nemen aan onze winterretraite in het klooster van  

Chevetogne in de Belgische Ardennen van 11- 14 januari 2019. 

Opgeven bij cm.geels@planet.nl  

mailto:cm.geels@planet.nl
mailto:jbruggeling@xs4all.nl
http://www.stadskloosterdelft.nl
mailto:cm.geels@planet.nl
mailto:piet.vanlingen@xs4all.nl
mailto:dgdejongste@gmail.com
mailto:cm.geels@planet.nl
mailto:eevdlaan@casema.nl
mailto:cm.geels@planet.nl
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Zomerretraite 2019 naar Zundert 
 

Samen met een groep de stilte beleven, het ritme van de getijden en de sfeer van het 

heilige ervaren bij de Trappisten van het klooster Abdij Maria Toevlucht in Zundert. 

 

Plaats: Abdij Maria Toevlucht, www.adbijmariatoevlucht.nl in Zundert. 

Tijd:  donderdag/vrijdag 11/12 juni- zo. 14 juni 2018 

Kosten: €105, - (vanaf donderdag €42,50 extra)  

Max. aantal deelnemers: 12 

Opgeven voor 1 januari 2019 bij Margot Mekkes: mamekkes@gmail.com 

 

Dag van de Dialoog 
 

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen aan de Dag van de Dialoog op woensdag 7 november.  

Thema dit jaar is: Verbinding- Maak het mee(r) 

Meedoen aan de Dag van de Dialoog is kosteloos. Het levert wel iets op: een mooi gesprek en je leert nieuwe men-

sen kennen. 

Meer informatie vind je in de flyer die met deze Nieuwsbrief wordt meegestuurd. 

 

Thomas Keating, Centering Prayer- meditatie 

 

Benedictijn (1923) en grondlegger van de Centering Prayer is 25 oktober overleden in de St. Benedictusabdij in 

Snowmass, Colorado US. Hij was een van de bekendste geestelijke leraren van deze tijd. Centering Prayer gaat 

voorbij aan de christelijke traditie en is hier tegelijk diep in verankerd, met een directe verbin-

ding naar de  

woestijnvaders. Religie is terug, horen we in het publieke domein maar anders, verbindend, 

inclusief. De bijdrage van Keating is in dit proces van vernieuwing en integratie een onmis-

bare schakel.   

De bekende Amerikaanse psycholoog Ken Wilber schreef kort voor zijn dood een brief aan 

Father Keating. Via de link bij deze Nieuwsbrief is ook een interview bijgevoegd. Beide de 

moeite waard om te lezen en te beluisteren.  

Tina Geels  

 

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.  

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor dinsdag 27 november 22h naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@planet.nl. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 1 december 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 

file:///H:/www.adbijmariatoevlucht.nl
mailto:mamekkes@gmail.com
mailto:info@vrijzinnigdelft.nl
mailto:info@vrijzinnigdelft.nl?subject=graag%20verwijderen%20van%20de%20emaillijst!
mailto:info@vrijzinnigdelft.nl?subject=vragen%20of%20opmerkingen

