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Bij de diensten
Zaterdag 2 feb ds. Tina Geels, 19h Avonddienst in de Lutherse Kerk
viering van Brood en Wijn, thema Ons dagelijks brood
m.m.v. Christo Lelie, orgel en piano en Ton Severijnen, zang
Kleine Bieb en Stiltehoek
Zondag 10 feb ds. Martijn Junte, 10.30h in Abtswoude
aansluitend gemeente beraad met de eerste informatie van de commissie
Toekomst
Zondag 17 feb ds. Renske Oldenboom, 10.30h in Abtswoude
Zondag 24 feb ds. Eric Cossee, 9.30h in de 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

Avonddienst 2 feb- Viering van brood en wijn, muziekdienst
Eerste themaviering uit de gesprekken rond het Onze Vader, aan de hand van het boekje Slow Food, van Claartje
Kruijff. Wat heb jij nodig als dagelijks brood?
Ieder is welkom om deel te nemen aan de viering van brood en wijn of je tot een kerk behoort of niet. Breken en
delen, oergebaar uit de vroege kerk. Met Christo Lelie, orgel en piano en Ton Severijnen zang.

Stiltehoek
Voor en na deze dienst kun je een lichtje aansteken en een intentie opschrijven in
de Stiltehoek meteen links als je binnenkomt in de Lutherse kerk. Als je wilt dat jouw
intentie wordt meegenomen in de gebeden kun je dit er bij schrijven.

De kleine Bieb
Na de dienst vrije inbreng en uitleen van boeken die je hebt gelezen of graag wilt lezen.
Tijdschriften die jij de moeite waard vindt zijn ook welkom.

Uit de kerkenraad
UITNODIGING GEMEENTEBERAAD - 10 FEBRUARI 11.30h
Na de dienst in Abtswoude op 10 februari zal het tweede gemeenteberaad
plaatsvinden. Het is een vervolg op het beraad van 18 november jl. We hebben
toen in groepjes gesproken over vragen als “Wat bindt ons aan Vrijzinnig Delft,
Hebben we een gedeeld verhaal en Wat heeft de gemeente nodig om haar
voortbestaan te continueren”. Om alle gegevens goed te analyseren en tot
vervolg stappen te komen is de ingestelde commissie Toekomst aan de slag
gegaan.
Tijdens het gemeenteberaad van zondag 10 februari zal de commissie haar
eerste bevindingen presenteren, toelichten en voorstellen hoe we hier mee verder
gaan. We hopen dan bij een derde beraad, waarschijnlijk in de maand mei,
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tot conclusies te kunnen komen.
Zoals eerder aangekondigd wil de kerkenraad de gemeente ook horen over het voorgenomen besluit om het uitstel
van het emeritaat van onze predikant te verlengen. Dit besluit is 15 december per mail toegezonden. Als u de tekst
niet meer heeft, stuur dan een bericht naar kroonned@casema.nl en ik zal het aan u opsturen. Overigens zorgen we
dat er op het gemeenteberaad exemplaren ter inzage liggen.
Wij stellen voor om na de dienst eerst koffie en thee te drinken. Daarna gaan we met elkaar in gesprek: Over het
voorgenomen besluit van de kerkenraad en de Presentatie rapport commissie Toekomst.
De kerkenraad hoopt dat ook nu velen van ons aanwezig zullen zijn zodat de richting en koersbepaling van onze
gemeente op een breed draagvlak kan rekenen.
Jan H. Kroon, voorzitter

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

Dinsdag 5, 12, 19 feb en 5 maart - Verbindende communicatie
Pimpernelleke, Molenstraat 22, 19.30 - 22h
Leer en oefengroep met Monique Toonen, Inf. en opgave myt@xs4all.nl, www.stadklooster.nl
Donderdag 7 en 21 feb - Attitudinal Healing
Spreeuwenstraat 21, 10.- 12h
Doorlopende groep o.l.v. Monique Toonen, Inf. en opgave myt@xs4all.nl, www.stadsklooster.nl
Woensdag 13 feb - Pizzaclub, vanaf 17.30h Voorstraat 60
Woensdag 13 feb - Het Onze Vader, een gids voor deze tijd?
Met elkaar in gesprek aan de hand van het boek Slow Food, onder redactie van Claartje Kruijff
19.30- 21.30h, Voorstraat 60
Je kunt elke maand instappen om mee te doen. Inf. cm.geels@planet.nl
Vrijdag 22 feb - Muziekmeditatie met Dieke de Jong
Voor wie verlangt naar quality time voor zichzelf aan het einde van de week
20- 21h Phoenixstraat 66, k. 105, inf. dgdejongste@gmail.com
Dinsdag 26 feb - Dansmeditatie met Tina Geels
10- 12h Koorzolder Lutherse kerk, Noordeinde 4, danservaring is niet noodzakelijk
Inf. cm.geels@planet.nl kijk ook eens bij www.stadsklooster.nl
Donderdag 28 feb - Een tipje van de sluier, in gesprek over bijzondere ervaringen die ons leven veranderen
Inf. en opgave Anja Schaafsma schaafanja@gmail.com
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Bij de wekelijkse meditatie op de dinsdagmiddag
Moment van stilte en bezinning, inspiratie en zomaar even samenzijn o.l.v. Tina Geels en Jeanneke Bruggeling. Na
de meditatie lezen we een korte tekst uit de psalmen, Vrij naar Huub Oosterhuis. Leidraad is het boek van Thomas
Keating: Open geest, open hart. Voel je vrij om een keer mee te doen.

Zomer retraite Zundert
Samen de stilte beleven bij de Trappisten van abdij Maria Toevlucht - 18/ 19 - 21 juli
2019
Je kunt je tot 1 maart nog opgeven bij Margot mamekkes@kpnmail.nl
Zij kan je ook meer vertellen. Kijk ook eens bij vwww.abdijmariatoevlucht.nl

Uit de Diaconie
Op 10 februari collecteren we weer voor St. Vluchteling:
Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die sinds 1976 wereldwijd hulp biedt aan
vluchtelinge en ontheemden. Bij acute nood bieden we levensreddende noodhulp. Maar
ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op ons rekenen.
Op dit moment is het in Libanon verschrikkelijk. De tenten van tienduizenden Syrische
vluchtelingen zijn door noodweer onbewoonbaar geworden. De directeur van Stichting
Vluchteling Tineke Ceelen is in de Bekaa vallei geweest om de schade te bekijken en om
te zien wat nodig is: “Door de sneeuwstormen is alles nat, tenten zijn onder gelopen, mensen hebben geen droge
kleren en het is ijskoud. De handen van kinderen zijn ijsklompjes, ze dragen plastic laarsjes of slippers. Ze houden
zich met zichtbare moeite groot.”
Er is dus snel hulp nodig, omdat het winter is en ‘s nachts vriest het.
U kunt ook geld overmaken naar : IBAN NL48 INGB 0000 000 999.
Hartelijk dank.

Uit de Liturgie commissie: doe je mee?
Voor elke dienst is het een gepuzzel. Welk lied past echt goed wat tekst en melodie betreft? In de liturgiecommissie
zoeken we naar nieuwe alternatieven.
Graag horen we welke liederen jou aanspreken en uit welke bundel ze afkomstig zijn.
Stuur je favoriete lied(eren) op naar mvdkramer@ziggo.nl
Hartelijk dank,
Namens de liturgiecommissie
Marike van der Kramer
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Uit de Filmkring
Dinsdag 15 januari keken we naar de film “Women at war”. Een film over een vrouw die in
haar eentje strijdt tegen de vervuiling van de lokale aluminium industrie en de effecten
daarvan op de natuur. Zij zet alles op het spel, heel verrassend.
Volgens het filmhuis een komedie: spannend en heftig met op de gekste momenten een
orkestje met zangeressen uit de Oekraïne. Ons nagesprek was dan ook erg de moeite
waard.
Wil je meedoen met de filmkring, geef dan je mailadres door aan Els van der Laan.
We wachten tot er weer een goeie film komt en dan ontvang je de uitnodiging vanzelf.
Els, eevdlaan@casema.nl

Uit de gemeente
In memoriam Jan Kooi
Op dinsdag 22 januari jl. is ons gemeentelid Jan Kooi overleden in hun appartement in Huize ten Donk in Rotterdam.
Hij werd 89 jaar. Mei vorige jaar verhuisden Jan en Joke naar dit appartement. De eerste tijd was het erg wennen,
maar het werd een goede plek voor hen.
De laatste maanden ondervond Jan steeds meer de moeite en de last van zijn gezondheidstoestand. Hij ervaarde
zijn leven als voltooid.
Naast zijn professionele taken in de zorg- en dienstensector, was Jan erg betrokken bij het kerkelijk gebeuren. Jan
was lange tijd,17 jaar, een actieve kerkvoogd van de Vrijzinnig Hervormden. De financiën van de gemeente werden
door hem nauwkeurig bijgehouden. Ook had hij de verantwoordelijkheid voor de jaarlijkse invulling van het
preekrooster.
Kenmerkend voor hem was zijn zorgvuldigheid waarmee hij het beleid van de kerkenraad mede voorbereidde en
uitvoerde. De besluitvorming moest in harmonie en met consensus verlopen, van zijn kant vooral met humor en
relativering. Hij was een wijs en betrokken mens.
De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis, een dienst waarin ds. Peter Wilbrink voorging, was zaterdag 26
januari in de aula van Iepenhof. Daar klonk - zoals Jan het zelf wilde - de tekst van psalm 23: De Heer is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Zondag 27 januari hebben we Jan herdacht in onze dienst in de Lutherse Kerk. Mag wie hij was en wat hij gedaan
heeft tot zegen zijn. Onze gedachten gaan uit naar Joke, hun kinderen en kleinkinderen. Kracht en troost van ons
toegewenst voor de tijd die komt.
Peter Wilbrink

Nieuwjaarsontmoeting
Na de dienst van 20 januari hebben we met elkaar de Nieuwjaarsgroet
gemaakt voor diegenen die aan huis gebonden zijn om wat voor reden dan
ook. Nu aan de hand van het boek van Annejan Mieras, Portiek Zeezicht,
waarin we Fenna van 8 jaar volgen in haar kleine gebaren waarmee zij
verbinding maakt met haar nieuwe buren in de flat.
Eerst in gesprek met elkaar over de vraag: welk klein gebaar heb jij afgelopen
jaar ontvangen? En daarna- welk klein gebaar wil jij geven in het nieuwe jaar?
De Nieuwjaarsgroet hebben we na afloop rondgebracht.
Een klein gebaar waarmee ook wij in verbinding willen blijven met diegenen die ieder op een eigen manier bij onze
gemeente horen. Als warme groet voor hen die we minder vaak zien en spreken dan we wellicht zouden willen. In
het bijzonder denken we aan Joke Kooi na het verlies van Jan met wie zij zo’n lang leven heeft gedeeld.
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Even weg
Met mijn partner Florus Kruyne en onze beide zoons Thomas en Jeroen en Sophie gaan wij midden februari een
kleine week naar Athene. Op 20 februari wijn we weer terug. Het is nog een cadeau voor ons 30 jarig huwelijk,
afgelopen zomer. Ds. Jan Klijnsma is weer onze vaste achterwacht. Wil je contact in die week stuur dan een
berichtje naar Els van der Laan eevdlaan@casema.nl
Tina Geels

Van de kerkrentmeester/ penningmeester
De nieuwsbrief leent zich niet om de Jaarrekening 2018 op te nemen. Dat neemt niet weg dat er globaal wel iets
over onze financiën te vertellen valt. In maart ontvangt u een brief, waarin we meer inzage geven over de financiële
gegevens 2018 met het verzoek om ook in 2019 Vrijzinnig Delft te ondersteunen met een vrijwillige bijdrage. De
jaarstukken 2018 en de begroting 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV van de Vereniging Vrijzinnig
Hervormden Delft. Dankzij de steun van de vereniging kan onze gemeente samen met de vrijwillige bijdragen en
collecten de jaarlijkse exploitatie rondkrijgen respectievelijk ca. € 40.000,-- (VVHD) + € 20.000,-- (leden/vrienden
VD) = € 60.000,-De LASTEN zijn ongeveer even groot (belangrijkste lasten zijn de kosten van predikanten), zodat we elk jaar een
RESULTAAT behalen van rond de 0 euro. Let wel dit alles dankzij de aanvulling vanuit de VVHD. Zonder deze
bijdrage zouden wij stevige maatregelen moeten nemen (bijv. 1 dienst per maand?).
Zie hier het belang van uw vrijwillige bijdragen. Ik beveel die dan ook van harte bij u aan.
Gé de Joode - kerkrentmeester

Bezoek aan de Hindoe tempel in Den Haag
Zondag 20 januari na de Nieuwjaarsontmoeting zijn we met de jongeren van de Pizzaclub en een aantal ouders naar
het Hindoe centrum Sewa Dhaam in Den Haag geweest. Aan de buitenkant was het gebouw meteen te herkennen
als Hindoetempel met torentjes en godenbeelden. Maar als je goed keek, zag je dat het een oude school was.
Binnen werden we hartelijk ontvangen met thee en informatie over het Hindoeïsme en de grote Hindoe
gemeenschap in Den Haag.
Daarna mochten we de Cella zien, de ruimte waar de godenbeelden door verering “tot leven komen”. Een kleurrijk
geheel van godenbeelden, geofferde bloemen, fruit en snoepgoed, afbeeldingen aan de muur, symbolen en
prachtige stoffen.
In de ruimte er naast was de hele middag een viering gaande ter gelegenheid van de 70 ste verjaardag was een lid
van de Hindoe gemeenschap. Er waren al veel rituelen voltrokken en toen wij even binnen waren hoorden we de
preek in het Hindi waar we natuurlijk niets van verstonden. Een priester, kleurig
gekleed gaf uitleg aan ons.
Daarna gingen we de tempel binnen om het vuurritueel mee te maken waarbij alle
goden, ter afsluiting van de viering, nog
eenmaal geëerd worden met vuur.
De mensen waren zo gastvrij dat we ook
nog aan mochten schuiven bij een
vegetarische maaltijd met heerlijke Indiase
gerechten.
Het was een indrukwekkende en leerzame
middag!
Willemien de Boer
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In het klooster van Chevetogne - De Geuren van Cyriel
Tijdens ons verblijf in het klooster van Chevetogne een paar
weken geleden ontmoetten we opnieuw broeder Cyriel. Als
geurenspecialist maakt hij sinds vele jaren wierook en parfums.
De wierook uit Chevetogne is geliefd bij kloosters, kerken en
kathedralen tot ver over de grenzen van België in Canada, Japan
en Amerika.
Cyriel vertelt en wij luisteren vol aandacht in zijn geuren-atelier in
de kelders van het klooster: Alles is aan het veranderen en er
verdwijnt veel in de wereld om ons heen. We moeten veel meer
open durven laten, ook in het geloof al is het niet gemakkelijk te
gaan voor het niet-weten. Geloven is bij Cyriel: het niet-weten, je
mag twijfelen, zelfs aan alles van het leven. Het is zaak dat we in
ons eigen leven al onze zintuigen gebruiken en zo opnieuw de
betekenis van het leven gaan ontdekken. Aan de tijd de ruimte geven, zoals wierook de tijd teruggeeft aan de ruimte,
dat is wat we nodig hebben. Mensen zoeken immers steeds meer rust en stilte.
We moeten de jeugd daarom bemoedigen en niet bekritiseren. Zij staan open voor nieuwe ervaringen. Vragen
stellen, ook al zijn er geen antwoorden. In beweging komen. Het internet is, net als het gebed, daarbij een
onzichtbaar netwerk van een onzichtbare wereld. Dat kan ons verder helpen en vertrouwen geven in de toekomst.
Cyriel verdwijnt achter een stapel dozen en komt terug met twee flessen wijn en de nodige glazen. We zijn inmiddels
drie uur verder en moeten ons haasten om op tijd weer bij de vespers aan te schuiven...
Margot Mekkes

Uit het stadklooster - nieuw
Een tipje van de sluier …
Over bijzondere ervaringen die ons leven veranderen …
Je ervaart soms een andere werkelijkheid, die jouw leven ingrijpend kan
veranderen. De aanleiding kan verschillen. Soms door een crisis in het leven,
maar het kan ook gaan om een bijzondere droom, een beleving in de natuur of
een ontmoeting met een aanwezigheid.
De laatste jaren is er aandacht besteed aan wat men de bijna-dood-ervaring noemt. De bekende cardioloog Pim
van Lommel heeft hier onder andere over geschreven.
In deze bijeenkomst luisteren vooral naar elkaars verhalen en leggen kort een link met het verleden, de oude
tradities en mystieke ervaringen van de mens door de eeuwen heen.
Monique en ik delen ook graag onze persoonlijke ervaringen.
Je hoeft natuurlijk niet zelf iets te hebben meegemaakt om aan de sessie deel te nemen.
We wisselen de verhalen af met momenten van stilte en muziek.
Welkom donderdagmiddag 28 februari, Pimpernelleke, Molenstraat 22, 13.30 - 16.00h
Anja Schaafsma
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Gedachten over de toekomst van de Vrijzinnigheid in onze
hypermoderne samenleving
In de bijlage “Letter & Geest” van het dagblad Trouw d.d. 1 december 2018 werd een schets gegeven van ons
hypermoderne leven. Het ‘relativisme’ van het postmoderne denken maakt plaats voor een nieuw volmaaktheids- en
maakbaarheidsdenken. De zin van het bestaan wordt niet verwacht van politieke filosofieën en een daarop
gebaseerde politiek. Noch van het socialisme, noch van het (neo)liberalisme, noch van het communisme, noch van
het fascisme, noch van het christelijk-sociale denken etc. De tijd dat de mens de zin van zijn leven zocht in één van
deze grote verhalen en daar deel van uitmaakte is voorbij.
Is er dan geen verbondenheid meer?
Ja zeker! De verbondenheid wordt ervaren in de diversiteit van het leven.
Op het sociale vlak wordt het zichtbaar doordat mensen streven naar een voor hen zo perfect mogelijk leven. Om
aan dit streven te kunnen voldoen zien we een markt ontstaan, waaruit we vele producten kunnen kiezen om ons
ideaal te verwezenlijken (belevings- en transformatie-economie, de prestatiemaatschappij en de technische
vervolmaking van de mens - denk aan het boek van Harari: Homo Deus).
Deze materialisering en secularisering roept tegelijk nieuwe spiritualiteit op. Er groeit een behoefte om de vraag naar
de zin van het leven opnieuw te stellen. Dit kan een gevolg zijn van teleurstelling in het leven of van te grote
psychische druk die we onszelf opleggen omdat de zin van het leven teveel wordt uitgedrukt in termen van succes
en optimaal presteren. Burn- out komt steeds vaker voor bij steeds jongere mensen door faalangst,
schuldgevoelens, denken dat je slachtoffer bent of een looser.
Is een zinvol leven niet meer dan alleen maar succes najagen? Bestaat het leven dan toch uit meer dan presteren,
consumeren, concurreren en produceren?
Steeds meer mensen gaan deze vraag stellen ook in relatie tot hun eigen leven.
Is dit het nou? Moet ik al hyperventilerend naar steeds grotere perfectie streven? We zien een groeiend verlangen
naar inkeer niet perse verbonden aan een religie of levensovertuiging. Wel op zoek naar zin en samenhang, op zoek
naar de binnenkant van het leven. Hoezo dit alles en wat is voor mij dan de bedoeling dat ik hier ben? Achter het
enorme aanbod op de markt van zingeving en spiritualiteit gaat een groot verlangen schuil en misschien ook wel een
grote eenzaamheid. Moet je steeds maar alles alleen zien op te lossen?
Dat klinkt als een paradox in onze hypermoderne tijd.
De Vrijzinnigheid heeft geen pasklare antwoorden maar wil wel een gemeenschap zijn waar ieder mens met zijn of
haar eigen zoektocht terecht kan. Een vrijzinnige gemeenschap is open, niet gebonden aan dogma’s, regels, ook
niet aan theologische- en filosofische visies. In zo’n gemeenschap kun je jouw zoektocht delen met anderen. Je kunt
in gesprek gaan. Alleen en met elkaar de stilte ervaren. Inkeren, luisteren naar het levensverhaal van de ander,
plannen maken en zo verbonden zijn met elkaar hoe verschillend we ook zijn.
Kunnen we als Vrijzinnige geloofsgemeenschap een bijdrage geven aan de ‘markt van zingeving’? Een welkom
thuis zijn voor wie zoekt naar zin en samenhang?
De Commissie Toekomst van Vrijzinnig Delft heeft zich met deze vraag beziggehouden en een indrukwekkend
rapport samengesteld, dat op bovenstaande ideeën ingaat. Zij geeft suggesties om met elkaar hierover van
gedachten te wisselen en komt met een mogelijke concrete invulling.
Ben je nieuwsgierig geworden dan mag je het gemeenteberaad van 10 februari zeker niet missen.
Jan H. Kroon
Tina Geels, co- auteur
We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.
Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor dinsdag 26 februari 22h naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@planet.nl.
De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 2 maart 2019.
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

