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Nieuwsbrief Vrijzinnig Delft - december 2019 

Bij de diensten 

 

Zondag 1 december 1
ste

 Advent - ds. Tina Geels, 9.30h Lutherse Kerk 

   In deze dienst wordt Annalena Hoyer lid van Vrijzinnig Delft en ook   

   bevestigd als lid van de Diaconie 

   Tessa van de Warenburg speelt hobo 

   Collecte: project Because we Carry. 

   er is ook de Stiltehoek en de kleine Bieb 

 

Zondag 8 december 2
e
 Advent- ds. Peter Wilbrink, 10.30h Abtswoude 

   Collecte: Amnesty International 

   na de dienst- brieven schrijven voor AI  

    

Zondag 15 december 3
e
 Advent- ds. Tina Geels, 10.30h Abtswoude 

   Collecte: project Moldavië 

 

Dinsdag 24 december Kerstavond- ds. Tina Geels, 19.30h Lutherse Kerk 

                                   Thema: Ontsteek een licht in mij! 

                                   Muziek, Christo Lelie (orgel/ vleugel), Yvonne Rietbergen (blokfluiten) en Djoke Winkler  

   Prins (zang/ sopraan), Collecte: Stadsdiakonaat Delft 

 

Woensd 25 december 1
ste

 Kerstdag met Ton Meijknecht, 11.15h Lutherse Kerk 

                                     Kinderkerstfeest, naar een verhaal van Paul Biegel over de keizer die een kerstverhaal wil 

 

Zondag 29 december ds. Marianne van den Broek, 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 

 

Advent 
 

Maar nog het licht  

niet vergeten 

de ster van morgen …  

Huub Oosterhuis (ps. 130) 

 

Een periode van wachten en van verwachten. Waar kijk jij naar uit? Een  

familiebezoek, een nieuwe baan, een periode van rust, vakantie of pensioen? 

De vraag: waar verlang jij naar? steekt net even dieper.  

Daar loop je niet mee te koop en is vaak niet concreet. Misschien een vaste 

relatie, of verlang je naar een kind, verlang je naar gezelschap, naar genezing, 

een goede gezondheid, naar een vaste verblijfvergunning.  

Je weet niet of het uit zal komen maar wie weet, diep in je hart.  

Ook voor mij is de Advent zo’n tijd van verlangen, van hoop. In kleine dingen, dicht onder de huid van mijn eigen 

leven: dat we als gezin, elkaar blijven verstaan en aanvoelen. Dat hoop ik maar je mag er niet van uitgaan.  

Vaak wordt er gezegd, ik hoop dat het goed afloopt met de wereld.  

Maar wat bedoel je dan? Hoop is onlogisch, tegen beter weten in. Dat voelen de jongeren ook wel aan, bij de  

Pizzaclub bijvoorbeeld. Woorden die vaak over tafel rollen tussen twee happen door zijn- depressie, prestatiedruk op 

school maar ook hoop op een mooie toekomst. 

http://www.vrijzinnigdelft.nl
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Wie hun helden zijn? Elon Musk! Uitvinder van o.a. de stekker auto. Deze beroemde Amerikaan wil mensen over 

niet al te lange tijd op Mars gaan laten wonen, als het hier helemaal te vol wordt. 

Zij kijken vooruit, een onzekere toekomst tegemoet. Niet alleen vol hoop, er is ook wanhoop vertellen zij mij, op 

school met depressieve vrienden dichtbij. 

Hoop is hardnekkig, je kunt het niet zomaar ontkennen, ook al ben je er zelf beroerd aan toe. En toch, wie weet… 

Daar raken we aan een diep Bijbels gevoel, geloof als hoop tegen beter weten in. 

Daarom houd ik van deze periode van Advent.  

Als we ons alleen vasthouden aan de dingen in de zichtbare wereld, dan kun je hard vallen. Geloof als hoop op de 

dingen die je niet kunt zien, dat raakt aan de Advent. Er komt iets, we hebben nog iets te goed. 

Die hoop voedt en vitaliseert ons leven. Misschien niet als concrete houvast, maar dan toch: mensen van wie jij weet 

dat zij het anders zijn gaan doen. De moeders van het project Because we Carry, gingen zelf naar het Griekse eiland 

Lesbos om kinderen en moeders te helpen. De protesten voor een beter klimaat, hoort inmiddels bij scholieren. Zij 

hopen op een fijne en mooie toekomst, weer voor hun kinderen…  

Geloven in wat er nog niet is… want voor het oog zijn de wezenlijke dingen verborgen, zo zijn we het nieuwe  

seizoen begonnen met een citaat uit het sprookje van de Kleine Prins. De vos geeft de kleine prins nog een wijze les 

mee als zij dan toch afscheid moeten nemen. Want voor het oog zijn de wezenlijke dingen onzichtbaar. Dat raakt 

aan de Advent. Het licht, als innerlijk licht, komt. 

En tegelijk is het er al, in jou en in mij.  

Daarom blijven we Advent vieren: Nog het licht niet vergeten, de ster van morgen. 

Tina Geels 

 

Activiteiten 

 

Het nieuwe programma kun je in zijn geheel vinden op de website www.vrijzinnigdelft.nl  

 

 

Elke maandagavond Open meditatie 20.00- 21.00h in de Oud Katholieke kerk,  

   Bagijnhof 21, info j.veugelaers@gmail.com  

 

Elke dinsdagmiddag Open meditatie 16.00- 17.00h in de Lutherse kerk,  

   Noordeinde 4, info cm.geels@planet.nl  

 

Dinsdag 3 december  Open ruimte, in gesprek over wat jou bezig houdt 

   13.45- 15.00h Voorstraat 60, Info cm.geels@planet.nl  

 

Woensdag 4 en 18 dec. Klimaatsgesprekken 20.00- 22.00h 

   Voorstraat 60, Info piet.vanlingen@xs4all.nl  

 

Dinsdag 10 december  In gesprek met… Karen Armstrong over Compassie (3) 19.30-21.00h 

   Meedoen kan nog: cm.geels@planet.nl  

 

Donderdag 12 dec. Cursus Attitudinal Healing 10.00- 12.00h, Spreeuwenstraat 21; info en opgave  

   bij Monique Toonen myt@xs4all.nl  (meer: www.stadskloosterdelft.nl) 

 

Dinsdag 17 december Dansmeditatie met Tina Geels, Koorzolder Lutherse kerk, 10.00- 12.00h 

   Info en opgave jbruggeling@xs4all.nl (meer: www.stadskloosterdelft.nl) 

 

Dinsdag 17 december Open ruimte, in gesprek over wat jou bezig houdt 

   13.45- 15.00h Voorstraat 60, Info cm.geels@planet.nl 

http://www.vrijzinnigdelft.nl
mailto:j.veugelaers@gmail.com
mailto:cm.geels@planet.nl
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Vrijdag 27 december In gesprek met elkaar bij Café Jans Brabantse Turfmarkt 87. Marike vd Kramer is er  

  dan ook, Info mvdkramer@ziggo.nl  

 

Uit de Kerkenraad 
 

Zondag 10 november heeft de Kerkenraad tijdens het gemeenteberaad onze leden en vrienden gehoord over de 

“Profielschets: de te beroepen predikant”.  We hebben op advies van de beroepingscommissie besloten om geen 

wijzigingen in de tekst aan te brengen. Alle opmerkingen, die tijdens het beraad gemaakt zijn, hebben geen nieuwe 

aspecten opgeleverd. Wel ging het om zaken die volgens sommige leden in de tekst te weinig aandacht gekregen 

zouden hebben. De discussie ging vooral over het pastoraat. Daar pastorale zorg naast de vieringen voor onze  

gemeente toch het hart van ons kerk-zijn uitmaakt, zou dat nadrukkelijker aandacht moeten hebben in de  

Profielschets. Alle aanwezigen waren het eens dat pastorale zorg een kernpunt dient te zijn. Toch heeft de  

Beroepingscommissie gemeend de tekst niet aan te passen, daar alle elementen van het pastoraat wel in de tekst 

vermeld staan. Naast het pastoraat vond men een specifiek onderdeel van onze identiteit nl. de Kringen wat  

onderbelicht.  

Beide onderdelen zullen nadrukkelijk betrokken worden bij de gesprekken met de kandidaten. Overigens heeft de 

beroepingscommissie aan degenen die tijdens het beraad reacties ingebracht hebben persoonlijk een antwoord 

doen toekomen. 

Jan Kroon 

 

Uit de Diaconie 
 

Kerstcollecte 

Op Kerstavond collecteren we ook dit jaar voor het Stadsdiakonaat. 

Het Stadsdiakonaat Delft is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die op individuele 

basis hulp biedt: een gesprek, een bezoek, een ommetje, een klusje. Een luisterend oor, 

een uitgestoken hand vormen vaak een troost voor mensen die een geïsoleerd leven  

leiden. De activiteiten zijn gericht op mensen die om wat voor reden ook, niet in staat zijn 

een beroep te doen op familie, vrienden of buren.  

Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of levensbeschouwing.  

Op dit moment werken er 115 vrijwilligers. 

Uw gift is ook welkom op: Gironummer: NL 56 ING B 000 35 19 045  

t.n.v. INTERKERKELIJK STADSDIAKONAAT DELFT  

 

Brieven schrijven voor Amnesty International 
Op zondag 8 december collecteren en schrijven we voor Amnesty International. Want op 10 december is de  

Internationale Mensenrechtendag. Vanaf 1962 ging de organisatie Appeal for Amnesty,  Amnesty International  

heten. De afbeelding: de kaars met prikkeldraad kreeg het motto mee: het is beter een kaars aan te steken dan de 

duisternis te vervloeken.  

                                                                                                                                                         

Het schrijven van brieven helpt en zet regeringen onder druk. Help mee 8 

december!  

Er zijn ook mooie kerstkaarten te koop, allemaal voor het goede doel! 

De diaconie 
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Kerstbundel  2019 
       

Met verschillende bijdragen van VVP voorgangers. 

  

‘Kerst helpt ons om elk jaar weer het ideaal van een nieuwe wereld voor ogen te stellen,’ concludeert o.a. de Zuid-

Hollandse predikant Martine Wassenaar. Ze houdt niet van doemscenario’s over een wereld die kapot gaat. Ze wil 

samen met anderen hier en nu werken aan die betere wereld.  

 

De Drentse voorganger Helene Westerik schrijft over de spanning van het ontdekken van een nieuwe wereld en het 

verlangen naar je eigen vertrouwde wereld. Het kerstfeest geeft dan soms rust.  

 

Ook dit jaar wordt de Kerstbundel, een uitgave van de VVP (vereniging Vrijzinnig 

Protestanten) bij een aantal van ons, die actief zijn of op een andere manier een teken van verbinding waarderen, 

bezorgd. Vanaf 8 december, 2
e
 Advent, na de dienst ook verkrijgbaar voor 3,- Leuk om cadeau te geven, of voor 

jezelf aan te schaffen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Laatste dienst Génestetkerk, zondag  

1 december 16.00 uur 
 

De Génestetkerk is, velen van ons weten het inmiddels, een paar maanden geleden  

verkocht. Dat gaat ons allemaal zeer ter harte. We bewaren allemaal zo onze eigen  

herinneringen aan de gemeente en het gebouw.  

Tot nu toe was er nog geen afscheidsdienst. 

Daarom heeft een drietal leden het initiatief genomen om, op onze oude vertrouwde plek toch nog een afscheids-

dienst te organiseren. 

Zondagmiddag 1 december om 16.00 uur. Deze dienst wordt geleid door ds. Reinhold Philipp, Remonstrants predi-

kant in Den Haag.  

Ieder die het fijn vindt om nog eenmaal in onze schuilkerk een dienst mee te maken is van harte uitgenodigd. Na 

afloop is er een drankje en hapje. 

Adres: Oude Delft 102 

Willemien de Boer 
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Winter retraite in Chevetogne 

 

 

Met elkaar de ruimte en diepte ervaren van het kloosterleven bij de Trappisten in Chevetogne, Belgische Ardennen.  

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.  

Beide kerken horen tot het slotklooster van Chevetogne. 

 

Vrijdagmiddag 14 februari- maandagmorgen 17 februari 2020 

Kosten 105,- excl. reiskosten.  

We rijden met elkaar mee en spreken dit van te voren goed af.  

 

Voor meer informatie www.monasteredechevetogne.com  

Opgave voor 1 december kan bij cm.geels@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw ! Welkom elke laatste vrijdagmiddag van de maand 

bij café Jans 

 
 

Om elkaar beter te leren kennen en zomaar bij te kletsen met een kop koffie  

en thee. Een van de leden van de diaconie is er dan ook. 

 

Vrijdagmiddag 27 december met Marike vd Kramer. 

Brabantse Turfmarkt 87 van 16.00- 17.00 uur.  

 

http://www.monasteredechevetogne.com
mailto:cm.geels@planet.nl
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Uit de filmkring 
 

Wil je meedoen met de filmkring, geef dan je mailadres door aan Els van der 

Laan.  

Als er weer een goeie film komt in het filmhuis Lumen, krijg je bericht voor een 

uitnodiging, samen napraten hoort erbij. eevdlaan@casema.nl 

 

 

 

Schrijf en deel wat je bezighoudt… 

 

Wat jou bezig houdt voor de rubriek: Ik geef de pen door aan … 

Graag in leveren bij de redactie van de Nieuwsbrief voor eind december. 

 

Licht 
 

Licht spreekt de taal 

van Gods gezicht 

sinds het begin. 

Licht luidt voor ons 

de morgen in: 

geboortegrond 

en land in zicht, 

een leven licht uit Licht. 

( Sytse de Vries)  

 

Adres scriba 

 

Het juiste adres is scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.  

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij, graag in een word-bestand, dan voor woensdag 1 januari 

naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@planet.nl. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 3 januari 2020.  

 

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl 

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl 
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