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Bij de diensten
Zondag 29 november ds. Martijn Junte; Organist Christo Lelie
1e advent
Lutherse Kerk om 9:30 uur
Collecte: Because We Carry
Zondag 6 december
2e advent

ds. K. Bezemer; Organist Sabine Geerlof
Kapel van Abtswoude om 10:30 uur
Collecte: PKN Moldavië

Zondag 13 december ds. Martijn Junte; Organist Christo Lelie
3e advent
Lutherse Kerk om 9:30 uur
Collecte: Amnesty International
Zondag 20 december ds. Reinhold Phillip; Organist Arjan de Vries
4e advent
Kapel van Abtswoude om 10:30 uur
Collecte: Vakantiebureau KIA
Donderdag 24 december Kerstavond ‘Er is plaats in de herberg’ -ds. Martijn Junte en ds. Renske Oldenboom
Bijzondere viering samen met Kerk aan het Noordeinde
Lutherse Kerk vanaf 19:30 uur
Collecte: Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft
Vrijdag 25 december

Kerstmorgen
Dienst wordt verzorgd door Kerk aan het Noordeinde

Zondag 27 december ‘Geboren uit licht’
Bijzondere viering - Soefie eredienst
Dienst voorbereid en geleid door Toon Vessies en Henk Rosenboom
Kapel van Abtswoude om 10:30 uur
Collecte: Stichting Vuchteling
Zondag 3 januari

ds. Suzanne van der Sluis; Organist Sabine Geerlof
Kapel van Abtswoude om 10:30 uur
Collecte: nog onbekend

In alle diensten is de tweede collecte voor onze eigen gemeente. Ook van harte aanbevolen!

Kerstavond ‘Er is ruimte in de herberg’
De coronabeperkingen brengen mee dat we creatief moeten zijn om iedereen in staat te
stellen om in de Lutherse Kerk de kerstnacht te vieren. Daarom organiseren we deze viering
met onze vrienden van Kerk aan het Noordeinde.
De gekozen oplossing is een doorlopende kerstviering waarin op drie momenten een korte
dienst is met een vesper karakter. Tussendoor worden de banken schoon gemaakt en wordt
er gelucht.
De korte vieringen beginnen rond 19:30, 20:45 en 22:00 uur.
Voorafgaand is er steeds een kwartier muziek van in ieder geval Christo Lelie en een aantal
solisten van onze kant en in de laatste twee diensten zingt de cantorij van Kerk aan het
Noordeinde.
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We organiseren het samen. Dat maken we op allerlei manieren zichtbaar. Tegelijk zijn er diensten die voor de beide
kerken een herkenbaar karakter hebben. Voor Vrijzinnig Delft zal dat de dienst van 19:30 uur zijn. Die dienst wordt
door ons gestreamd. Kerk aan het Noordeinde streamt om 20:45 uur.
Vanwege de coronamaatregelen dient u zich op te geven.
Het mailadres om je op te geven is: kerstnacht.noordeinde@gmail.com.

Universele eredienst
Toon Vessies, Geestelijk verzorger Pieter van Foreest en Saffiergroep Den Haag
en lid van het pastoraal team Adventskerk Zoetermeer en Henk Rooseboom, lid
Vrijzinnig Delft, Advaita en Soefi Den Haag gaan voor in deze bijzondere
themaviering ‘Geboren uit Licht’.
Er zullen lezingen klinken uit de Heilige Schriften afgewisseld door gitaarspel van Dieke de Jong.

Doe wat je kunt
Bij de Open Meditatie gaat het vaak over engelen. Zo lazen we het gedicht met die titel (Over engelen) van Czeslaw
Milosz. De laatste regel luidt: ‘doe wat je kunt’.
Wij bedachten toen dat dit een tweeledige betekenis heeft: meer kun je niet doen, maar laten we ook met minder
geen genoegen nemen.
Ik dacht toen aan de bloemen uit de kerkdienst. Wat een mooie gedachte is dat: dat we de kerk opfleuren en de
bloemen dan aan een gemeentelid schenken. Maar ja, als we iedereen een keer aan bod willen laten komen, zijn we
werkelijk twee jaar verder. In de praktijk krijgen natuurlijk vooral mensen die een hart onder riem verdienen de bloemen, maar dan nog.
Om die reden stelde ik voor dat we meer zouden doen: zes bossen bloemen per
kerkdienst. Dat schiet op. Toen keek niet alleen onze penningmeester moeilijk. Bloemen zijn duur! Ook valt het niet
altijd mee om mensen te vinden die weg brengen.
Toen dacht ik dus, doe wat je kunt. Wie wil, kan een bos bloemen mee nemen naar de kerk. Die zetten we op de
tafel en schenken we weg. Misschien wel aan iemand die er al is. En er is vast ook altijd wel iemand die ze weg wil
brengen. Toch?
Trouwens, sommige mensen nemen doe wat je kunt heel letterlijk.
Zo kan ik sinds 12 november over een vrijzinnige dienstfiets beschikken.
Ik dank de gevers heel hartelijk!
Reacties naar martijnjunte@xs4all.nl

Activiteiten december
Alle activiteiten onder voorbehoud coronamaatregelen.
Aangemelden ontvangen bericht over wijziging data, locatie, omzetting naar digitale
kring (Zoom) of annulering.

Meditatie
Maandagavonden 7, 14, 21, 28 december 20 -21 uur Oudkatholiek kerk Bagijnhof 21,
informatie j.veugelaers@gmail.com
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Dinsdagmiddagen 8, 15, 22 december Open Meditatie 16 -17 uur (inloop vanaf 15.30 uur).
Meditatie op 29 december en 2 januari onder voorbehoud
Meditatie via ZOOM: link verspreid via een wekelijkse uitnodiging.
Informatie en link via: martijnjunte@xs4all.nl
Sinds 10 november staat iedere meditatie bijeenkomst in het teken van een van de engelen van Paul Klee. Deze is
afgebeeld op de uitnodiging en wordt vergezeld van een begeleidende tekst. Naar aanleiding van deze combinatie
van tekst en beeld wordt een thema gekozen voor de meditatie.
8 december:
15 december:
22 december:
29 december:
2 januari:

es weint (1939)
Debut eines Engels (1938)
ein Genius serviert ein kleines Frühstück (1915/1929)
Angelus Novus (1920)
mehr Vogel (1939)

Pizzaclub ‘In gesprek met elkaar over…..school en zo’
Welkom om 17.30 uur bij MoTiV, Voorstraat 60 te Delft.
Informatie en opgeven als je mee wilt doen bij martijnjunte@xs4all.nl.

Ecologische crisis - spirituele boodschap
Met elkaar in gesprek onder leiding van Jan Kroon.
‘Wees geprezen, mijn Heer, om onze zuster aarde, die ons voedt en leidt’. Met dit
citaat uit het Zonnelied van Franciscus van Assisi begint de encycliek Laudato Si’.
Daarin spreekt de paus zijn zorg uit over de ecologische bedreigingen.
In deze kring gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van bijbelteksten en uit
het boek ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort Centraal staat de vraag: is
de ecologische crisis een crisis van ons wereldbeeld? Zijn technische oplossingen voldoende of zijn
gedragsveranderingen nodig? Welke rol is er voor onze spiritualiteit: een blokkade of kan die ons tot bezinning
brengen?
Plaats en tijd:
Data:
Opgeven:
Kosten:

MoTiV, Voorstraat 60 Delft 20.00- 21.30 uur
wo 13 jan 2021, 3 febr, 24 febr en eventueel 17 maart
graag uiterlijk 5 januari 2021 bij Jan H. Kroon, kroonned@casema.nl of 06-53787674
voor leden en vrienden gratis, voor belangstellenden € 25,00

A Book of Silence
Een leeskring onder leiding van Martijn Junte over de persoonlijke betekenis van en eigen ervaringen met de stilte.
Bij de schrijfster Sara Maitland kwam de stilte onverwacht. Er was altijd
lawaai, drukte en debat in haar bestaan. Na haar scheiding veranderde dat
van de ene op de andere dag. Het is reden om een onderzoek te doen. In het
boek Stilte als antwoord doet ze verslag. Ze trekt zich terug en zoekt de stilte
op om te ervaren wat dat met haar doet. Maar ze vergelijkt ook haar eigen
ervaring met die van anderen: van monniken tot avonturiers. Het resultaat van
haar onderzoek is dit fascinerende boek. Het leest vlot weg. Het is inspirerend
en eerlijk.
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In vier keer lezen we Sara Maitland (2010) Stilte als antwoord. Scriptum Books.
Plaats en tijd:
Data:
Let op:
Opgeven:
Kosten:

MoTiV Voorstraat 60 Delft 20.00 -21.30 uur
di 12 jan 2021, 26 jan, 9 febr, 23 febr; reservedatum: 9 maart
gewijzigde data ten opzichte van de inspiratiegids
graag uiterlijk 5 januari 2021 bij Martijn Junte: martijnjunte@xs4all.nl
voor leden en vrienden gratis, voor belangstellenden € 25,00

Pastoraal Wandelen
Het is wel een beetje mooi geweest met de coronazaken, vindt u ook niet?
Ik begin het eigenlijk wel beu te worden. Het is in de praktijk ook lastig om
goed kennis te maken.
Om die reden nodig ik u uit voor een pastorale wandeling.
In de gids stond Mindful wandelen aangekondigd. In plaats daarvan laat ik
weten dat ik beschikbaar ben om een stuk te lopen: dat kan lang of kort zijn.
We nemen een broodje mee en een thermoskan koffie.
Op stap met Martijn Junte: martijnjunte@xs4all.nl of 06 2859121

Jongerengroep - Tussen zon en maan
Vanaf januari gaat de vrijzinnige jongerenkring het spel Tussen zon en maan spelen.
Kwetsbaar spelen, zou je het kunnen noemen.
Christa Anbeek, remonstrants hoogleraar, ontwierp het om haar theologie van de kwetsbaarheid
een praktische uitdrukking te geven.
Informatie kunnen jullie krijgen bij Annalena Hoyer: hoyer.aml@gmail.com

Opgave Zomerretraite 2021 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. www.abdijmariatoevlucht.nl
U kunt zich opgeven ivm reservering tot 1 januari 2021 bij Martijn Junte via
martijnjunte@xs4all.nl of via het scribaat bij Margot Mekkes
scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com .
Kosten € 105,- (vrijdag 25 juni - zondag 27 juni 2021) of € 150,- (donderdag 24 juni
- zondag 27 juni 2021).

Filmkring
Coördinatie en contactpersoon: Tirza Drisi. Berichten en aankondigingen kunt u als geregistreerde deelnemer van
haar verwachten. Wilt u ook geïnformeerd worden? Neem dan contact op met Tirza Drisi: drisi_tirza@hotmail.com

Seizoensprogramma
Hierboven is een selectie opgenomen en zijn de beschrijvingen ingekort. Zie voor het volledige seizoenprogramma:
Website www.vrijzinnigdelft.nl en de Inspiratiegids 2020-2021.
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Vanuit de Kerkenraad
Covid-19 Maatregelen voor kerkbezoek
1. Kerkdiensten gaan door met maximaal 30 personen (exclusief medewerkers zoals predikant, ouderling/diaken van
dienst, koster, gastvrouw/-man)
2. Bij binnenkomst en vertrek is het dragen van een mondkapje verplicht. Als men plaats heeft genomen, mag het
kapje af.
3. Er is na afloop geen gelegenheid tot het drinken van koffie en thee, ook niet meer in kapel Abtswoude.
4. Uitsluitend plaats nemen op de daarvoor bestemde zitplaatsen.
5. Andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals bij de kringen, kunnen fysiek wel doorgaan onder de volgende
voorwaarden:
a. bij binnenkomst en vertrek dragen van mondkapje
b. de groepsgrootte moet zodanig zijn dat de anderhalve meter bij zitten kan worden nagekomen. Bij MoTiV kunnen
enkele schermen geplaatst worden.
c. Onze kringen staan gepland in de Salon. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan er eventueel uitgeweken
worden naar de Tuinkamer of de kerkzaal van de Lutherse Kerk cq. Kapel Abtswoude.
d. Indien de kring niet bij MoTiV plaats zal vinden, worden de aangemelde personen daarover geïnformeerd. Als de
leiding van de kring besluit om niet fysiek bijeen te komen, maar digitaal d.m.v. zoom, dan zullen alle aangemelde
personen per mail een link ontvangen om toegang te krijgen.

Week van het Gebed voor de Eenheid
Ook in januari 2021 zal Vrijzinnig Delft weer samen met andere kerken deelnemen aan de week van het Gebed, die
wordt gehouden van 17 t/m 24 januari 2021. Het thema is deze keer ‘Blijf in mijn Liefde’. In de Nieuwsbrief van
januari 2021 volgt meer gedetailleerde informatie over welke dag, het tijdstip, in welk kerkgebouw en met welke
andere geloofsgemeenschappen we de eenheid zullen vieren.

Vanuit de Diaconie
Een taak van de diaconie is het ondersteunen van mensen die het (financieel) moeilijk hebben binnen en buiten de
gemeente. We zitten nu midden in de corona-epidemie en sommige mensen zijn hun baan kwijtgeraakt of
opdrachten als zzp-er. Mocht u het financieel moeilijk hebben, om wat voor reden dan ook, schroom dan niet om
contact op te nemen met de diaconie.
U kunt ons mailen: diaconie@vrijzinnigdelft.nl, bellen: 06-14313479 (Monique Toonen) of persoonlijk aanspreken
(Alice Visser, Marike Kramer, Monique Toonen). Ook via onze dominee, Martijn Junte, kunt u ons bereiken.
Aanvragen voor financiële ondersteuning worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Collectedoelen
Moldovan Christian Aid
Stichting Moldovan Christian Aid biedt hulp aan ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel. Bijvoorbeeld
de activiteiten die MCA organiseert in dagcentra voor ouderen. De hulp is van onschatbare
waarde en vaak levensreddend.
Amnesty International
Amnesty International zet zich in voor mensenrechten op allerlei vlak en in allerlei landen. Met
een bijdrage kunnen wij helpen om bijvoorbeeld actie te voeren tegen politiegeweld in de VS en
Frankrijk of om hulp te bieden aan vluchtende mensen wiens mensenrechten worden ingeperkt,
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zoals homoseksuelen of transgenders op de vlucht voor geweld en een uitzichtloos leven. Laten we helpen waar we
kunnen. Doneren kan hier eenvoudig met ideal: www.amnesty.nl/forms/donatie
Vakantiebureau KIA
Jaarlijks organiseert het diaconale vakantiebureau zo’n 60 vakanties voor 2500 mensen die niet meer zo makkelijk
alleen op vakantie kunnen gaan. Veelal ouderen en mensen die enige zorg en begeleiding nodig hebben. De
vakantiegasten worden door een groot aantal vrijwilligers begeleid zowel in verzorgende zin als ontspannende
activiteiten. Tevens worden er aan maximaal 100 gezinnen op bijstandsniveau gratis een week vakantie
aangeboden in samenwerking met RCN Vakantieparken.
Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft
Het Stadsdiakonaat is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die op individuele basis hulp biedt
aan Delftenaren die geen beroep kunnen doen op familie, vrienden en/of buren.
www.stadsdiakonaatdelft.nl
Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling verleent hulp aan vluchtelingen en ontheemden ter plaatse.
Veelal levensreddende noodhulp zoals water, onderdak en medische zorg.
www.vluchteling.nl

Banknummer van de diaconie
Het banknummer van de diaconie is gewijzigd: NL88 INGB 00065 08979 Buitengewone Wijkgemeente Vrijzinnig
Hervormd Delft. Ook het RSIN-nr voor de ANBI-gegevens is gewijzigd: PKN (groepsbeschikking) 813612809

Contact diaconie
Wilt u contact of heeft u een vraag aan de diaconie?
email: diaconie@vrijzinnigdelft.nl

Stream Team
Er is technisch van alles mogelijk. De kerkenraad heeft daar de ogen voor open en een budget beschikbaar gesteld
om het streamen van diensten en activiteiten mogelijk te maken. Dieke de Jong heeft een laptop en microfoons
aangeschaft. Hiermee wordt een stream team bijeen gezocht om het streamen zelf mogelijk te maken. In december
zal het streamen zoveel mogelijk ad hoc worden opgelost. Vanaf januari hopen we dat er een rooster is, zodat de
taken goed verdeeld worden. Wie interesse heeft kan zich opgeven bij Martijn Junte. We gaan uiteraard ook zelf op
zoek naar stream talent.

Adres scriba
Het mailadres van de scriba is scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com
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Over engelen
Uw witte gewaden zijn u afgenomen,
en uw vleugels en zelfs uw bestaan,
ik echter geloof in u,
Boodschappers.
Daar waar de wereld binnenstebuiten is gekeerd,
een zwaar weefsel, geborduurd met sterren en dieren,
wandelt u en inspecteert de steken die de waarheid zeggen.
U verblijft hier kort, ik denk,
in de vroege ochtendstond, als de hemel schoon is,
In een melodie die door een vogel wordt herhaald
of in de geur van appels tegen de avond,
wanneer het licht de boomgaarden betovert.
Men zegt dat iemand u verzonnen heeft,
maar mij overtuigt dat niet,
want de mensen hebben ook zichzelf verzonnen.
Uw stem- dat is wel een bewijs,
want het is ontwijfelbaar de stem van stralende wezens,
licht, gevleugeld (waarom ook niet?),
met bliksem omgord.
Ik heb menigmaal die stem gehoord terwijl ik sliep
en, wat meer verwonderlijk is, ik begreep min of meer
zijn bevel of roep in een bovenaardse taal:
het is dadelijk dag,
weer dag,
doe wat je kunt.

‘Vergesslicher Engel’
Paul Klee

Czeslaw Milosz (Uit: 'Gedichten', vertaling Gerard Rasch, uitgeverij Atlas 2003)

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 29 december
naar info@vrijzinnigdelft.nl of martijnjunte@xs4all.nl .
De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 2 januari 2021.
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl
Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl

