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Bij de diensten 

 

Door een mooie samenwerking binnen de gemeente van Vrijzinnig Delft kunnen we de  

vieringen rond Pasen digitaal aanbieden.  

 

Zondag 5 april  ds. Tina Geels, Palmzondag 10.30 uur  

   M.m.v. Christo Lelie- muziek en Nelleke Guequierre- zang 

                           Collecte- Stads diaconaat Delft 

                           De digitale link wordt voor 5 april toegestuurd 

 

Donderdag 9 april ds. Tina Geels, Witte donderdag 19.30 uur 

   m.m.v. Dieke de Jong-  klassiek gitaar 

   Collecte- Artsen zonder Grenzen 

      De digitale link wordt voor 9 april toegestuurd 

 

Vrijdag 10 april  ds. Tina Geels, Goede Vrijdag 19.30 uur 

   een meditatief moment- afbeeldingen van de kruisweg staties met tekst worden   

   muzikaal begeleid door Christo Lelie: delen uit de Via Crucis van F, Liszt 

   De link wordt voor 10 april toegestuurd 

 

Zondag 12 april ds. Tina Geels, Pasen 10.30 uur 

   m.m.v. Christo Lelie- muziek en Nelleke Guequierre- zang 

   de link voor deze viering wordt voor 12 april toegestuurd 

   Collecte-  St. Gezinshereniging Vluchtelingen 

 

Zondag 19 april ds. Marianne van den Broek 10.30 uur 

   de link voor deze viering wordt voor 19 april toegestuurd 

   Collecte- st. Because we Carry 

 

Zondag 26 april ds. Tina Geels 9.30 uur  

   De link voor deze viering wordt ook tijdig toegestuurd 

   Collecte- IAS/ ISOFA (interkerkelijk sociaal fonds) 

 

 

Digitale diensten Vrijzinnig Delft 
 

Evenals de meeste andere gemeenten in Delft, is het ook voor onze gemeente gelukt om de digitale mogelijkheden 

optimaal te gebruiken. Wij zijn daar dankbaar voor. We noemen met name Dieke de Jong, als technisch coördinator, 

haar dochter Gonda en Daan Knobbe voor het monteren van de opnames. Jelle Attema- die een You Tube kanaal 

opende bij de website van Vrijzinnig Delft, waardoor we de opnames met een link aan de lezers van de Nieuwsbrief 

kunnen door sturen. We sturen steeds een korte uitleg mee als handreiking om de diensten te kunnen bijwonen. 

Voor de opnames was de Lutherse kerk de aangewezen locatie wat de voorzieningen betreft. We bedanken ook 

Christo, Nelleke en Dieke voor hun extra muzikale bereidheid en inzet om de diensten van en rond Pasen te  

realiseren op een manier die bij onze gemeente past.  

De aanvangstijden hierboven zijn fictief. Bij wijze van om, als je dat wilt, op eenzelfde moment de dienst mee te 

maken. 

Tina Geels 

 

 



Een schild van vertrouwen 
 

We zijn inmiddels enigszins gewend aan- het nieuwe normaal. Allemaal zomaar thuis geeft ook spanningen als je 

even niet een frisse neus kunt halen, de lente kunt inademen, de zon kunt voelen op je lege huid. De knoppen van 

de bomen die op knappen staan hier in Bunnik langs de Kromme Rijn, ik raak ze even aan en voel nieuw leven.  

Alweer een paar weken terug hoorden we de inmiddels historische toespraak van onze minister president Mark 

Rutte. Zijn betrokkenheid raakte mij. Nederland kiest bewust voor een eigen koers met een beroep op onderlinge 

solidariteit. Zo staan we met elkaar rondom de kwetsbare en oudere mensen in onze samenleving. We beschermen 

elkaar en het gaat werken, zij het met aangescherpte regels. Er wordt een beroep gedaan op ons gezond verstand 

en onderlinge betrokkenheid. Wat een uitdaging voor ons allemaal. Of je nu bij een kerk, moskee of welke religieuze 

groep behoort, hier gaat het om. Voorbij aan ons eigen gelijk.  

 

Ik moest denken aan de oude woorden uit psalm 91-  

Hij zal je beschermen met zijn vleugels, 

onder zijn wieken vind je een toevlucht, 

zijn trouw is een veilig schild. 

 

Zijn wij dat schild niet voor elkaar? Een crisis als kans, nu heel concreet. Alsof we wakker worden in een nieuwe 

morgen, nog volop in de woestijn, onderweg. Met die stip aan de horizon in het besef dat we aan elkaar gegeven 

zijn.  

Een klein begin van opstanding, een teken. Het oude Paasverhaal als- een symbool van ontwaken in een nieuwe 

wereld, een nieuw bewustzijn. Christus leeft onder en in ons. Hoop voor onze wereld in nood. 

Tina Geels  

 

Activiteiten 

 

Niet alle activiteiten zijn geannuleerd:   

 

De bijeenkomst van jongeren in gesprek met Annalena Hoyer gaat online door op  

24 april. Info hoyer.aml@gmail.com  

 

Van de wekelijkse meditatie op de dinsdagmiddag is een zoom- meditatie gemaakt.  

Ieder kan hieraan meedoen door een berichtje aan Tina te sturen. Je ontvangt dan tijdig de 

uitnodiging om deel te nemen. Info cm.geels@planet.nl  

 

In gesprek met elkaar: op vrijdagmiddag 24 april staat van 16-17h koffie drinken met elkaar 

gepland. Dat gaat door, echter niet bij bakkerij van Maanen! We gaan dit doen via zoom, 

online dus. 

 

Hoe kun je deelnemen? 

• Met laptop, tablet, telefoon, dat kan allemaal. Via deze link kom je binnen:  https://zoom.us/j/341312999 

Probeer de link alvast van tevoren een keer zodat je weet of alles werkt (het is handig om de app van zoom te  

installeren: https://zoom.us/support/download) 

• Je kunt ‘binnenlopen’ vanaf 15.45. Monique Toonen zit vanaf 15.45 klaar zodat je in kan loggen of even kunt 

bellen als je er niet uitkomt: 06-14313479. Neem een lekker bakkie koffie of thee erbij met jouw favoriete  

versnapering en dan kunnen we, ondanks de coronamaatregelen, toch even bijpraten. 
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Uit de kerkenraad 
 

Afscheid Tina Geels 

In het vorige week verschenen Coronabulletin nummer 2 hebben we i.v.m. de maatregel dat er tot 

1 juni geen bijeenkomsten gehouden mogen worden, de afscheidsviering verschoven naar 5 juli. 

Helaas was deze datum niet juist.   

De juiste datum: 12 juli; tijdstip 15.00 uur in de Lutherse Kerk.  

Na afloop van de viering afscheidsreceptie tot 17.00 uur.   

 

Beroepingswerk 
Hoe staat met het beroepen van een nieuwe predikant? Allereerst spreekt de kerkenraad haar 

grote waardering uit voor het vele werk dat de beroepingscommissie de afgelopen maanden verricht heeft en nog 

staat te doen. 

Er is inmiddels met vier kandidaten een gesprek geweest maar de commissie heeft aan de kerkenraad nog geen 

voorstel gedaan. Hopelijk kan dat in de komende weken plaatsvinden. In normale omstandigheden dient de  

kerkenraad de gemeente te horen, alvorens het beroep uitgebracht kan worden. Vrijzinnig Delft hoort de gemeente 

middels een zondags Gemeenteberaad. Zo’n beraad kan wegens de Coronacrisis niet plaatsvinden. We zullen dan 

gebruik moeten maken van digitale middelen om u te horen. Nadere informatie kunt u op niet al te lange termijn van 

ons verwachten. 

 

Verscheidenheid in vieringen 
Sinds de zomer van 2019 zijn er met  leden en vrienden enkele ‘alternatieve’ vieringen geweest. De deelnemers 

waren enthousiast en hebben ons kerkenraadslid Jac Veugelaers bereid gevonden om na te gaan of het mogelijk is 

om meer structureel ‘alternatieve vieringen’ te organiseren. De kerkenraad heeft Jac toestemming gegeven om met 

deze wat jongere gemeenteleden en vrienden één maal per maand zo’n dienst voor te bereiden. Daarbij zal de 

groep ondersteund worden door Toon Vessies. Toon is lid van de Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap 

‘Adventskerk’ te Zoetermeer waar hij regelmatig voorgaat in vieringen. Hij is ook een bezoeker van de 

Stadskloosterdagen Delft. Aan deze geloofsgemeenschap is overigens ook de bij ons bekende Ds. Karl van 

Klaveren verbonden. Naast het voorgaan leidt Toon samen met zijn echtgenote meditaties. Ook op dit vlak kunnen 

en willen beiden zich wel voor onze gemeente  inzetten.   

Zowel voor vieringen als meditaties heeft Jac aangegeven, in aansluiting op het werk van onze huidige predikant, uit 

te willen gaan van de ideeën van de World Community for Christian Meditation (WCCM).  

We wachten deze nieuwe uitdagingen af. 

 

Programma/ kringen 2020 -2021 
Het is een goede gewoonte om ieder seizoen verschillende kringen te organiseren met en voor leden, vrienden en 

andere belangstellenden. De regie en (mede)organisatie is tot heden in handen van Tina Geels. Nu Tina ons gaat 

verlaten en wij uiteraard dit aanbod in ons programma willen behouden, heeft de kerkenraad besloten om de regie 

voor het organiseren van de kringen van Tina over te nemen. Als er op korte termijn in 2020 zicht is op een nieuwe 

predikant, zullen we haar of hem hier uiteraard bij betrekken.    

We zijn inmiddels gestart met de voorbereiding voor komend seizoen. We hebben als jaarthema “Een Nieuw 

Begin….” Enerzijds een nieuwe start zonder Tina, maar hopelijk wel met een nieuwe predikant, anderzijds een  

nieuwe start na de Coronacrisis en nieuwe vormen van vieren. 

Graag ontvangen wij suggesties en ideeën zodat de kerkenraad op haar vergadering eind april een programma kan 

opstellen. We kunnen u melden dat er al  concrete voorstellen binnengekomen zijn zoals een poëziekring. En een 

kring over Groene Theologie aan de hand van gedeelten uit het boek van Trees van Montfoort. Marike van der  
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Kramer zal de kring over de ‘Broosheid van het bestaan’ het nieuwe seizoen nogmaals aanbieden maar dan 

overdag. Speciaal voor geïnteresseerden die ’s avonds niet graag de deur niet uit willen. Gé de Joode zal nog een 

avond houden over de Vrijmetselarij en Henk Rooseboom wil ons een Soefi-samenkomst laten beleven. Heb je een 

idee: Meld je aan! Suggestie graag mailen naar Jan H. Kroon (kroonned@gmail.com) of even telefonisch contact 

met hem opnemen: 06-53787675 /015-8895937. 

 

Financiën 
De kerkenraad heeft de Jaarrekening van 2019 en de begroting 2020 goedgekeurd. De cijfers laten zien dat 2019 

geëindigd  is met  een  klein negatief saldo van € 392,62. Daarbij moet worden aangetekend dat we in vergelijking 

met voorgaande jaren minder een beroep hebben gedaan op de Vereniging Vrijzinnigen Hervormden Delft (zie 

bijlage). Om de begroting voor 2020 op het goede spoor te houden hebben we uiteraard uw medewerking nodig. 

Vandaar dat u binnenkort van ons een brief zal ontvangen om uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan Vrijzinnig Delft te 

doneren. We rekenen op uw royale steun. Per slot van rekening is het ten dienste van ons allen! 

Jan H. Kroon, voorzitter kerkenraad 

 

Uit de Diaconie 
 

We kunnen er niet omheen: we hebben allemaal met Corona te maken. Wij kunnen op dit moment vanuit thuis  

vooral helpen door thuis te blijven. Maar wil je meer dan heeft de diaconie drie goede doelen uit een grote hoop 

gehaald om in deze tijd extra geld aan te geven. Dat zijn: 

 

Because we Carry 

We geven al regelmatig aan Because we Carry: die in Griekenland vluchtelingenhulp geven aan 

letterlijk gestrande mensen. In de grote vluchtelingenkampen kan het virus zich heel snel  

verspreiden, bovendien was net vóór deze crisis een heel andere crisis aan de gang op Lesbos: 

de Grieken waren het begrijpelijkerwijs zat en kwamen in actie. Because we Carry helpt ter plekke 

zo goed als kan met voedsel, huisvesting en veiligheid voor moeders en kinderen. Doneren kan 

hier: https://www.becausewecarry.org/doneren/. Of maak je donatie zelf over t.n.v. St. Because We Carry, IBAN: 

NL85 TRIO 0391 0737 96  

 

ISF/ISOFA 

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds helpt lokaal (in Delft en omgeving) mensen in acute nood, bijvoor-

beeld mensen die nu door Corona hun baan zijn kwijtgeraakt, geen inkomen meer hebben en nu in de 

problemen dreigen terecht te komen. Doneer zo: IBAN NL14 INGB 0006 7291 43  BIC: INGBNL2A 

t.n.v. Interkerkelijk Sociaal Fonds, Busken Huetpad 12, 2624 XC Delft 

 

Artsen zonder Grenzen 

Dat spreekt in deze tijd voor zich. Als je meer wilt weten, kijk dan hier (https://

www.artsenzondergrenzen.nl/projecten/coronavirus/) hoe artsen zonder grenzen momenteel hulp 

verleent. Doneren kan zo: https://steun.artsenzondergrenzen.nl/doe-een-gift/ 

Annalena Hoyer 

 

 

 

Contact diaconie 
 

Wilt u contact of heeft u een vraag aan de diaconie?  

email: diaconie@vrijzinnigdelft.nl 
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Uit de gemeente 
 

Vrijzinnig in de Delftse Hout op de lentedag van 22 maart 
 

Even na 9 uur vertrokken Jac en ik op de fiets richting Delftse Hout. Tegenwind, zonnig en koud. Na wat zoeken 

kwamen we aan bij Knus. Er waren al mensen. Om 9:30 uur vertrokken we met ongeveer 20 gemeenteleden richting 

het grasveld dat Marianne van de Broek had uitgezocht.  

In een ruime kring, twee armlengtes tussen ieder in, begonnen we te zingen: een eenvoudig welkomstlied, met 

ruimte om naar de vogels te luisteren en om elkaar te groeten.  

Een windlicht in het midden werd aangestoken. We zongen, Taizé-liederen, andere liederen uit het Liedboek en een 

lied van Ivo de Jong, die deze zondag voor zou gaan. 

Tussendoor stilte, waarin verbinding met elkaar en de natuur voor mij voelbaar was. Aarden, het wonder van het 

leven voelen, het zingen van de vogels, bewust te zijn van de aanwezigheid van de anderen. 

 

Iedereen bracht daarna iets mee uit de natuur: een steen, bloem, tak of vlies van de katjes van de populier en we 

liepen daarmee naar de grote boom. Ieder vertelde iets over zijn of haar voorwerp en sprak een wens uit. Hoe  

delicaat was dat, hoe precies geformuleerd waarom dit of dat uit de natuur was meegenomen of net gevonden,  

welke wens daarbij paste, op dit moment, in deze tijd.  

Hartverwarmend en mooi, zowel om het te doen als om de ander te 

horen. 

Ter afsluiting zongen we lied 426: God zal je hoeden en de mantra: 

OHM shalom.  

We liepen terug naar de fiets, het was waardevol zo bijeen te zijn…. 

toen het nog kon. 

Dieke de Jong 
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Zomer retraite Zundert 
 

Samen de stilte beleven bij de Trappisten in de Abdij Maria Toevlucht  

in Zundert  25/26 juni- 28 juni. 

 

Je kunt je nog aanmelden om mee te gaan. 

Kosten 105,- (vanaf do. 25 juni 45,- extra) 

Info en opgave bij Margot Mekkes: mamekkes@kpnmail.nl  

 

En de Lente wist van niets…. 
 

Het was begin 2020...  

De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug.  

Februari was een onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen. 

De natuur was onrustig alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde 

waarschuwen…En toen werd het maart...  

 

Het was maart 2020...  

De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten.  

Auto’s langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld.  

Landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch… 

Iedereen wist wat er aan de hand was. 

 

Maar de lente wist het niet …  

En de bloemen bleven bloeien  

De zon scheen… 

En de zwaluwen kwamen terug  

En de lucht werd roze en blauw  

Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen  

 

Het was maart 2020...  

De jongeren studeerden online, vanuit huis 

Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis 

Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen 

Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen  

of om de hond uit te laten  

Bijna alles was nu gesloten … 

Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars  

Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken.  

Mensen moesten vanuit huis gaan werken  

Ondernemers kwamen in de problemen  

Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen,  

operaties en onderzoeken werden uitgesteld...Iedereen wist het.  

 

Maar de lente wist het niet … 

Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af  

Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren 

Het was maart 2020   
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Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief 

Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten.  

Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging.  

Iedereen moest flinke afstand houden tot elkaar.  

In de supermarkt waren allerlei schappen leeg  

Leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en niemand wist voor hoe lang 

Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was  

Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...  

Er was isolatie, ziekte en paniek…. de mensen werden bang…  

 

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...  

En de weken duurden ineens veel langer...  

De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...  

De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, 

Iedereen wist wat er gebeurde  

 

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien  

De Magnolia stond in knop  

De vogeltjes begonnen aan hun nestjes 

 

En toen… 

Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt  

Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen 

Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie  

de vrije loop en uit de verveling kwam nieuwe creativiteit  

Sommigen leerden een nieuwe taal  

Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg terug naar zichzelf   

Anderen stopten met onwetend onderhandelen  

Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin  

Iemand sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen  

Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden 

Weer anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken  

Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden,  

ze werden meer gewaardeerd dan ooit  

Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn 

Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om toch iets te doen 

Mensen herstelden van hun stressvolle leven 

Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar 

Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat  

eenzame mensen hen konden bellen  

De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan.  

Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde wel iets doen  

 

Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding,  

van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van een roeping,  

dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…  

En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit.  

Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar  

in de geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaal 
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En de lente wist het niet,  

En de bloemen bleven bloeien,  

en de bomen liepen uit 

En het werd steeds warmer  

En er waren veel meer vogels  

 

En toen kwam de dag van bevrijding… 

De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was  

En dat het virus had verloren!  

Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 

En toen ging iedereen de straat op...  

Met tranen in de ogen... 

De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was  

En de wereld was mooier en liefdevoller geworden  

En de mensen waren humaner geworden  

En ze hadden weer waarden en normen  

De harten van mensen waren weer open 

Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen,  

ook zij was genezen  

van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan  

 

En toen kwam de zomer....  

Omdat de lente het niet wist  

Ondanks alles  

Ondanks het virus  

Ondanks de angst  

Ondanks de dood  

 

Omdat de lente het niet wist,  

leerde iedereen  

de kracht van het leven weer kennen … 

 

Susan Blanco  

"Geïnspireerd door mensen" 

 

Corona bulletin 3 verschijnt in de stille week voor Pasen met hierin ook de overdenking van de Paasdienst. 

De overdenking van Palmzondag wordt eind deze week verstuurd samen met de link. 

Je kunt de diensten dus meemaken op schrift en via de link (dan met muziek, want een opname)  

 

Adres scriba 
Het mailadres van de scriba 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 dinsdag 28 april 

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 2 mei 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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