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Bij de diensten
Zaterdag 6 okt

ds. Tina Geels, 19.00h! Lutherse kerk
Themadienst: Bidden gebeurt …
Bevestiging nieuwe kerkenraadsleden, er is ook de Kleine Bieb

Zondag 14 okt

ds. Len Lafeber, 10.30h Abtswoude

Zondag 21 okt

ds. Tina Geels, 10.30h Abtswoude, viering van brood en wijn
iedereen is welkom hier aan mee te doen
m.m.v. Dieke de Jong, klassiek gitaar

Zondag 28 okt

mw. Amanda Lang, 9.30 uur 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

Bij de viering van zaterdagavond 6 oktober
Bevestiging nieuwe kerkenraadsleden
In deze avondviering worden Jan Kroon bevestigd als nieuwe voorzitter van Vrijzinnig
Delft en Gé de Joode als kerkrentmeester/ penningmeester.
De Kleine Bieb Breng boeken in en neem na de viering gerust een boek of tijdschrift
mee dat je in de Kleine Bieb bij de boekentafel vindt.
Stiltehoek

Is elke zaterdagavondviering in de Lutherse kerk. Je vindt de stiltehoek
meteen als je binnenkomt aan de linkerkant. Dit was voor de Lutherse
gemeente ook al een plek om even stil te staan.
Je kunt hier voor de dienst een lichtje aansteken en een (gebeds)intentie opschrijven, deze worden
meegenomen bij de voorbeden in de dienst.

Napraten

Blijf gerust wat langer hangen; er is alle ruimte juist op de zaterdagavond.

Winterretraite 2019 naar Chevetogne
Ervaar de ruimte en geestelijke diepte van het kloosterleven van de monniken in Chevetogne
(Belgische Ardennen), internationaal Benedictijns klooster toegewijd aan de eenheid van
christenen. Ontmoetingsplaats van Oosters- en Westers christendom. Naast de serene sfeer
van de Latijnse kerk, roept het oude monastieke gezang van de monniken je naar binnen in de
crypte van de Byzantijnse kerk van het klooster in Chevetogne.
www.monasteredechevetogne.com
Plaats en tijd:
Kosten:
Opgeven:

Rue de Monastère 65, B-5590 Chevetogne België, vrijdagmiddag 11 jan- maandagmorgen 14 jan’19
€105,- voor drie nachten, exclusief reiskosten (in overleg met eigen vervoer)
voor 1 november bij Tina Geels cm.geels@planet.nl
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Uit de kerkenraad
Het doet ons goed dat Jan Kroon en Gé de Joode de taak van voorzitter en penningmeester op zich willen nemen.
Beiden zijn lid van Vrijzinnig Delft.
In verband met de aard van de komende diensten tot aan de Advent en het gemeenteberaad van 18 november zijn
we voor de bevestiging uitgekomen op 6 oktober. We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over de snelle
procedure waarmee de nieuwe kerkenraadsleden bevestigd zullen worden. Wil je hierover contact dan kun je een
berichtje sturen naar de scriba. Wij zullen dan contact opnemen. Voor de Nieuwsbrief van november vragen we Jan
en Gé iets over zichzelf te vertellen.
De kerkenraad

Gemeente beraad 18 november - save de date!
Nu we hopelijk wat gewend raken aan de nieuwe situatie met name in de
Lutherse kerk, moeten we als Vrijzinnig Delft gaan nadenken over onze
toekomst: hoe willen we verder gaan?
Er is veel veranderd, o.a. dat we na vele jaren van samenwerken met
Doopsgezinden en Remonstranten nu weer zelf verantwoordelijk zijn voor
alle diensten in Abstwoude en in de Lutherse kerk. Hoe kijken we hier
tegen aan?
Ben je tevreden over de verschillende aanvangstijden en hoe bevalt de
zaterdagavond? Kortom hoe zie jij de toekomst van Vrijzinnig Delft?
Deel je vragen en ideeën!
Kom daarom naar het gemeente beraad na de dienst van 18 november en denk mee over onze toekomst als een
gezamenlijke trektocht, niet als een geplande reis!

Activiteiten
Het programma van Vrijzinnig Delft wordt ook dit seizoen aangebonden vanuit de eigen
gemeenschap. Vooral in het najaar is er een rijk en divers aanbod. Omdat de leescirkel van
de Nieuwsbrief breder is dan wie de nieuwe inspiratiegids heeft ontvangen staan we stil bij
het nieuwe programma van Vrijzinnig Delft.
Sommige series zijn kort, anderen lopen door over het hele seizoen. Als je niet aan de hele
serie mee kunt doen, ben je ook welkom de keren waarop je wel kunt. Als er een bijdrage in
de kosten wordt gevraagd, dan is dat omdat we vaak apart een ruimte moeten huren.
De actuele informatie vind je ook steeds achterop de liturgie bij de diensten waarin de eigen predikant voorgaat en in
het PKD, kerkblad van de Protestantse gemeente Delft. Doe mee en schuif aan!
Elke maandagavond
Elke dinsdagmiddag

Open meditatie 20-21h in de Oud Katholieke kerk, Bagijnhof 2,
informatie j.veugelaers@gmail.com
Open meditatie 15.45-17h in de Lutherse kerk , Noordeinde 4,
informatie cm.geels@planet.nl

Woensdagavond 3 oktober
Geweldloze communicatie met Monique Toonen, Phoenixstraat 66 k. 105 (1e verdieping achterin)
19.30-21.45h, opgeven kan bij Monique Toonen, myt@xs4all.nl
voor meer informatie www.stadskloosterdelft.nl
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Donderdagmiddag 4 en 18 oktober
Van Sophia tot Maria, met Anja Schaafsma in gesprek over dit boek van dr. Annine van der Meer
14-16h Pimpernelleke, Molenstraat 22, opgeven kan bij schaafanja@gmail.com
Dinsdagavond 9 en 23 oktober, 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
Woensdagavond 10 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 13 februari en 13 maart
Bidden, hoe doe je dat? Zes keer in gesprek over Het Onze Vader, een gids voor deze tijd?
19.30-21.30h, Voorstraat 60, opgeven bij cm.geels@planet.nl
Dinsdagmorgen 16 oktober, 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 17 oktober
Pizza club met Tina Geels, 17.30-19h
Open gesprek met thema en: pizza! Voorstraat 60
Donderdag 18 oktober, 1 en 22 november, 13 december, 10 en 30 januari
Milieu en klimaat, 20-22h, Koornmarkt 48F
Wat kun jij zelf doen? Opgeven bij piet.vanlingen@xs4all.nl
Vrijdagavond 26 oktober
Muziekmeditatie met Dieke de Jong, 20-21h, Phoenixstraat 66 k.105
Opgeven bij dgdejongste@gmail.com

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

Toelichting bij het programma
Sophia tot Maria
Ook de God van de Joden en Christenen heeft een vrouwelijke kant. Haar naam is Sophia. In deze
serie over Sophia bouwen we haar tempel weer op en ontdekken we hoe ze zich manifesteerde onder
andere in Egypte en in het gnostische christendom. Daarnaast kijken we of Sophia in ons eigen leven
een rol kan spelen.
We gebruiken het boek van dr. Annine van der Meer, Van Sophia tot Maria, de wedergeboorte van de
verborgen moeder in de 21ste eeuw.
Plaats en tijd: Pimpernelleke, Molenstraat 22, 14-16h
Data: dondermiddag 4 en 18 oktober
Informatie: schaafanja@gmail.com
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Deel je vragen en je twijfels over de toekomst
Denk je ook wel eens: wie ben ik? Wat voor zin heeft mijn leven?
Het is lastig om in je eentje antwoorden te vinden. Helemaal wanneer de vragen nog verder gaan over
de kosmos en een verlangen naar zin en spiritualiteit. Bestaat er zoiets als een bovennatuurlijk leven of
houden we onszelf voor de gek? We gaan hierover met elkaar in gesprek aan de hand van het nieuwe
essay van filosoof Taede A. Smedes: Thuis in de kosmos, het epos van Evolutie en de vraag naar de
zin van ons bestaan. Amsterdam University Press BV, 2018
Een vervolg op de bestseller: God iets of niets uit 2016. Je kunt je opgeven bij cm.geels@planet.nl
Inleider Jan Kroon, theoloog en filosoof.

Het Onze Vader, een gids voor deze tijd?
In zes bijeenkomsten gaan we in gesprek over de actuele betekenis van dit gebed dat wereldwijd mensen nog steeds verbindt. We maken gebruik van het nieuwe boek dat onder redactie van
Claartje de Kruijf 27 oktober uitkomt: Slow Food, Broodnodige gesprekken over het Onze Vader. De
eerste keer verkennen we eigen vragen en vertel ik iets over de achtergrond.
Opgeven kan bij cm.geels@planet.nl

Milieu en klimaat, Wat kun jij zelf doen?
Hoe kijk jij tegen klimaatverandering aan? Praat je erover in je eigen omgeving? Wil je met deze vragen aan de slag, meld je dan aan voor de klimaatgesprekken. In een serie van zes
bijeenkomsten ga je met 6-8 deelnemers in gesprek, onder leiding van groepscoach Rinske
Wessels. Naast de gesprekken wordt er een tekstboek en een werkboek ter beschikking gesteld om
vanuit de kennis die je opdoet en de ervaringen die je uitwisselt tot concrete actie te komen.
Meer informatie: www.klimaatgesprekken.nl/voor-jezelf
Plaats en tijd: Koornmarkt 48F in Delft, donderdagavond 20-22h
Data: 18 oktober, 1 en 22 november, 13 december, 10 en 30 januari
Opgeven kan bij piet.vanlingen@xs4all.nl

Van de predikant
Het was even spannend die eerste avonddienst op 1 september. Het moet natuurlijk nog
wennen. Misschien past het niet in je weekritme. Het kan ook zo zijn dat dit juist een mooi
nieuwe moment is aan het einde van de week.
Bezinning, inkeer en stilte zijn zogezegd de niche van Vrijzinnig Delft. We zien het terug in de
vieringen en ook in het nieuwe programma. Daarbij hebben we de noodzakelijke aanvulling
nodig van wat er verder in Delft gebeurt, op het snijvlak van samenleven, politiek en eigen
levensovertuiging.
In deze context beginnen we in oktober met de serie over het Onze Vader. Ook in onze
diensten niet weg te denken. Soms met een eigentijdse variant maar toch. Deze oude woorden
verbinden nog steeds, is dat zo?
Bidden, doe je dat met vaste woorden, met eigen geprevel of is het een binnengaan in de open
ruimte van het innerlijk gebed? Zonder of met woorden, in de leegte van een donkere nacht- in het ruisen van de
bomen….
Wat is bidden eigenlijk voor jou?
De woorden van het Onze Vader lopen komend seizoen als een rode draad door de vieringen op de zaterdagavond.
Tina Geels
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Bericht van de Diaconie
Bankrekeningnummer Diaconie
Een gemeentelid met een helder hoofd kwam er achter dat het rekeningnummer van de Diaconie niet goed is
vermeld in het jaarboekje.
Hieronder het juiste nummer:
NL24INGB 0001928918 t.n.v. Diaconie Buitengewone Wijkgemeente der Vrijzinnig Hervormden te Delft
Excuses voor het ongemak.
Alice Visser

Ontmoetingsdag VVP: Pure Rubens
Op zaterdag 3 november vindt de jaarlijkse ontmoetingsdag van de VVP
- Vereniging van Vrijzinnige Protestanten - plaats, dit keer in Rotterdam.
De dag begint in de remonstrantse Arminiuskerk met vervolgens een bezoek aan de expositie Pure Rubens in Museum Boijmans Van Beuningen.
Meer informatie over de dag vindt u in de flyer die als bijlage bij deze Nieuwsbrief wordt verstuurd.
www.vrijzinnig.nl

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.
Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor dinsdag 30 oktober 22h naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@planet.nl.
De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 2 november 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

