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Bij de diensten 

 

De diensten van Vrijzinnig Delft worden afwisselend gehouden in de Lutherse Kerk,  

Noordeinde 4 en in de kapel van Abtswoude, Aart vd Leeuwlaan 332. 

 

Zondag 2 februari ds. Koen Holtzapffel, 10.30h Abtswoude  

   Collecte- St. Gezinshereniging Vluchtelingen Delft                             

 

Zondag 9 februari ds. Marianne van den Broek, Lutherse Kerk 9.30h 

   Kerk a/h Noordeinde is te gast 

   Collecte- St. Vluchteling (zie bericht Diaconie) 

   Stiltehoek- voor een meditatief moment 

 

Zondag 16 februari Alternatieve viering door gemeenteleden 10.30h Abtswoude 

                               m.m.v. Anja Schaafsma  

                               Thema- Levenslicht. Muziek- Dieke de Jong. 

   Collecte- Amnnesty International 

 

Zondag 23 februari ds. Tina Geels, 9.30 Lutherse Kerk, 

   Muziekdienst m.m.v. Ton Severijnen (zang) en Christo Lelie (piano/ orgel) 

   Collecte- St. Solar Cooking  

   Stiltehoek- voor een meditatief moment   

 

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 zondag 2 februari 

 

Wegens ziekte is ds. Wim Jansen niet in de gelegenheid voor te gaan. 

Wij zijn blij dat Koen Holtzapffel op korte termijn bereid is gevonden hem te vervangen.  

 

Alternatieve viering van zondag 16 februari   

                                                                                    

Het is de wens van de gemeente om ruimte te maken voor alternatieve vieringen.  

Deze dienst met als thema Levenslicht wordt begeleid door Anja Schaafsma en Dieke de Jong.                              

 

 

Activiteiten 

 

Het 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  
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Maandag 3, 17 febr Dialoogspel: Tussen Zon en Maan in gesprek met elkaar over de 

   broosheid van ons bestaan, met Marike van der Kramer 

   19.30- 21.30h, Voorstraat 60 

                                 info mvdkramer@ziggo.nl 

 

Woensdag 5 februari In gesprek met… Albert Vlug (voorzitter VVH) over zijn  

   vrijzinnige inspiratie vanuit de Antroposofie. 

   20.00- 22.00h, Voorstraat 60. Info cm.geels@planet.nl  

 

Woensdag 12 februari  Pizzaclub, 17.30h Voorstraat 60 

 

Dinsdag 18 februari  In gesprek met Karen Armstrong (5) 19.30- 21.00h 

                                 Voorstraat 60. Info cm.geels@planet.nl  

 

Vrijdag 21 februari Muziekmeditatie met Dieke de Jong, 20.00- 21.00h 

                                  Phoenixstraat 66, 1
ste

 etage k.105 

                                  Info en opgave dgdejongste@gmail.com  

 

Dinsdag 25 februari Dansmeditatie (1) met Tina Geels, koorzolder Lutherse kerk 

   10.00- 12.00h, info en opgave jbruggeling@xs4all.nl  

 

Vrijdag 28 februari In gesprek met elkaar; bij Bakkerij Van Maanen   

   16.00- 17.00h Hyppolytusbuurt 3. 

 

Uit de kerkenraad 
 

Als Vrijzinnig Delft gaan we weer een belangrijk jaar tegemoet. Tina Geels, onze predikant,  zal …. definitief met 

emeritaat gaan. Hopelijk kunnen we op niet al te lange termijn een nieuwe predikant-voorganger hartelijk welkom 

heten. Uiteraard heeft zo’n overgang altijd bepaalde consequenties ondanks dat we proberen een predikant te 

beroepen die bij onze gemeente past. Zij of hij is toch een andere persoonlijkheid. Dat zal niet alleen wennen zijn 

maar we zullen ook samen opnieuw tot een goede samenwerking dienen te komen.  

Een belangrijk kenmerk van onze gemeente zijn de kringen. De afgelopen jaren hebben we het aantal deelnemers 

vanuit onze leden, vrienden en andere belangstellenden zien toenemen. In de vorige Nieuwsbrief heb ik de  

onderstaande mededeling en oproep gedaan. Helaas hebben we nog geen reacties ontvangen. Gelukkig is het nog 

geen half maart.  

Daarom nog een keer de oproep.  

  

Programma nieuwe seizoen 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. Dat wordt anders 

met het vertrek van Tina in zicht. De kerkenraad zal de regie voor het nieuwe programma overnemen. Als er op 

korte termijn in 2020 zicht is op een nieuwe predikant, zullen we haar of hem hier uiteraard bij betrekken. 

We willen vooral van onze leden en vrienden zelf horen naar welke thema’s de belangstelling uit gaat. Hoe we dit 

kunnen organiseren en of je bereid bent hier zelf een bijdrage aan te geven, of nog mooier zelf een kring of  

bijeenkomst aan wilt bieden.  

 

Breng je suggestie in voor half maart zodat de kerkenraad op haar vergadering eind maart een voorlopig 

programma kan opstellen.   

Graag mailen naar de scriba Margot Mekkes (scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com) 
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Week van Gebed van de Eénheid 
Dinsdag 21 januari hebben we samen met andere geloofsgemeenschappen in de Franciscus en Clara parochiekerk 

nu ook vanuit Vrijzinnig Delft actief een bijdrage geleverd aan de viering met als thema Hoop.  

Onze bijdrage was in lijn met ons jaarthema  “In Gesprek met…”  Waar haal jij hoop 

vandaan? Of heb je geen hoopvolle verwachting? etc. 

Na met elkaar in gesprek te zijn geweest, kreeg ieder de gelegenheid om in een paar 

woorden zijn of haar teken van Hoop op een gevouwen bootje, beeld van de eigen  

levensreis, te schrijven. Deze teksten zijn meegenomen in de gebeden. 

Op bijgaande foto ziet u een impressie van het resultaat.  

 

Paasmissie 
Nog een oecumenisch initiatief staat op stapel. Met Pasen willen we als gezamenlijke kerken het goddelijke Licht 

uitstralen. Niet alleen met woorden en liederen, maar ook met daden. We willen het Licht  van liefde en 

gerechtigheid in verbondenheid met onze stadsgenoten delen. In het gebouw Abtswoude waar wij zondags samen 

komen in onze Kapel, wonen veel kwetsbare mensen. Kunnen we iets voor hen betekenen? Misschien kunnen we 

samen met Abtswoude Bloeit en Stichting Perspectief op vrijdagavond 3 april en/of zaterdag 4 april een Paasmissie 

organiseren in de woonkamer van het gebouw. Ook hiervoor zijn suggestie meer dan welkom, stuur een mail naar 

Margot, onze scriba! scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com  

Voorbereiding: 5 februari 20.00 Marcuskerk 

Roland Holstlaan 755  

 

Uit de Diaconie 
 

Stichting Vluchteling 
De Stichting die hulp biedt bij acute nood. Wereldwijd zijn ruim 70,8 miljoen mensen op de 

vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking - een recordaantal. 

Dankzij de vele donaties kunnen mensen worden geholpen in conflictgebieden.  

Het gaat om vluchtelingen en ontheemden in bv. Afghanistan, Congo, Centraal Afrikaanse 

Republiek, Myanmar, Jemen, Colombia en Venezuela. 

Alleen al in Venezuela zijn door de sociaal economische en politieke onrust vier miljoen mensen op de vlucht en op 

zoek naar hulp. Naast eten, drinken en medische hulp, is er ook veel traumazorg nodig en worden mensen op de 

vlucht ondersteund met psychosociale hulp.  

Venezuela is maar een van de vele voorbeelden. Op de site van Stichting Vluchteling is  te lezen hoe groot de 

nood is in al die verschillende landen en welke hulp daar wordt geboden: www.vluchteling.nl . 

Kortom, graag aandacht voor deze collecte op 9 februari. 

 

Ook rechtstreeks kun je een gift overmaken naar Stichting Vluchteling  

NL48 INGB 0000000999 

 

 

Contact diaconie 
 

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

email: diaconie@vrijzinnigdelft.nl 
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In memoriam 
 

Op woensdag 8 januari is na een kort ziekbed overleden, Ir. Arent Meindert Reijntjes. Hij werd 93 jaar. Tijdens mijn 

bezoekjes vertelde Arent met een glashelder geheugen graag over zijn werk als hoofd ingenieur civiele techniek  

bij de gemeente Delft. Ook voor de kerkelijke gemeente heeft hij veel gedaan. Van 1973 tot in de jaren ’80 was Arent 

kerkvoogd bij de Vrijzinnig Hervormden. Eenmaal op zijn praatstoel kwam ook de rij van predikanten vaak nog even 

langs. In zijn commentaar hoorde ik zijn positieve kritische geest terug en: met humor. Na het overlijden van zijn 

vrouw in 2011 werd het stil in huis. Arent bleef tot het allerlaatst alles zelf doen. Daar hoorde ook het bereiden van 

de dagelijkse maaltijd bij. Harm Jan deed dan de boodschappen.  

Zijn leven was gezegend met een sterke gezondheid. Het einde kwam onverwacht, na een val van de trap nog een 

week in het ziekenhuis. In de aula van Iepenhof hebben we afscheid genomen van Arent Reijntjes. Moge hij rusten 

gevonden hebben in de grote vrede voorbij dit aardse bestaan. Wij wensen vooral Harm Jan veel sterkte met het 

verwerken van het grote verlies van zijn vader.  

Tina Geels 

 

 

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 

  

 

 

Activiteiten  Stadsklooster - www.stadskloosterdelft.nl 
                                  

Attitudinal Healing  

Attitudinal Healing wil letterlijk zeggen ‘het helen van je innerlijke houding of in-

stelling.’ Het is gebaseerd op de overtuiging dat je altijd kunt kiezen voor  

innerlijke vrede in plaats van innerlijke strijd, voor liefde in plaats van angst. We 

gebruiken de 12 principes van AH en de 10 richtlijnen voor het werken in 

groepen. Dit is een doorlopende groep. Een keer kennis komen maken kan altijd 

en is gratis. 

Plaats en tijd- 10.00- 12.00h Spreeuwenstraat 21. 

Data in 2020- 7 en 21 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 1, 15 en 29 mei, 12 en 26 juni.  

Kosten: € 7,50 per keer 

Graag vooraf opgeven bij Monique Toonen: myt@xs4all.nl, 06-14313479 
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Leer en oefengroep Verbindende Communicatie 

Verbindende Communicatie is gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall Rosenberg (Non violent  

communication). Deze communicatie richt zich op verbinding in plaats van op strijd en machtsuitoefening. Het gaat 

om contact maken met wat er leeft in jezelf en leeft in de ander. Het is de taal van het hart. Compassie,  

gelijkwaardigheid en het bevorderen van het welzijn van iedereen staan centraal. In vier bijeenkomsten behandelen 

we de basiselementen van verbindende communicatie. Daarnaast is het de bedoeling dat je thuis ook oefeningen 

doet. 

1ste Basisgroep-  10 en 17 februari, 2 en 9 maart. Tijd: 19.30 - 21.45h.  

2de Basisgroep- 13, 20 en 27 maart, 3 april. Tijd: 13.30 - 15.45h. 

Verdiepingsgroep-  13  en 27 maart,  12 en 26 april. Tijd: 19.30 - 21.45h. 

Plaats- Spreeuwenstraat 21. 

Kosten- € 80,-- voor vier bijeenkomsten (maximaal 8 deelnemers). 

Opgave en inf. Monique Toonen: myt@xs4all.nl, 06-14313479  

 

Leeskring Benedictus 2020 

Dit seizoen verdiepen we ons opnieuw in de Keltische spiritualiteit met het boek van Annie Heppenstall-West ‘Vraag 

het de vogels’. Zeventig Keltisch-christelijke Bijbelstudies’, uitgegeven bij Kok Kampen in 2008, is voor een 

gereduceerde prijs nog via internet te vinden. Ook zonder het boek is het mogelijk volop mee te doen aan het 

gesprek. 

Informatie en opgave- Taco Smit, 06-51640302 of tacosiccosmit@gmail.com. 

Plaats en tijd- Noordeinde 4a, 20:00 uur tot 21:30h 

Data- 8 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei.  

                                                                                   

Van Sophia tot Maria-  Wie is God de Moeder?  
In de antieke tijd ging men uit van een manvrouwelijk godsbeeld. Ook de God van de joden 

en christenen heeft een vrouwelijke kant. Haar naam is Sophia. In de joodse en Christelijke 

apocriefe boeken die bij Qumran en Nag Hammadi zijn opgegraven is Sophia als vrouw van 

de allerhoogste God aanwezig. Gods wederhelft met haar kosmische kennis raakt zoek en 

verdwijnt uit beeld. Maar ze werkt door in ons onbewuste. We kunnen haar vinden in  

mythen, heilige teksten en ervaringen van mystici die met Sophia contact hadden. 

In deze sessie over Sophia ontdekken hoe ze zich manifesteerde in Egypte, India,  

Griekenland en in het westerse, oosterse en gnostische Christendom. Hiermee kunnen we 

een verloren god, mens en wereldbeeld herstellen en ontdekken hoe Sophia ook in ons eigen leven een rol speelt.  

Ik baseer me op het boek  ’Van Sophia tot Maria’ van Dr. Annine van der Meer, godsdiensthistoricus en theoloog. Ze 

is oprichter, voorzitter en docent van de academie PanSophia, dat zich richt op het - van de vrouwelijke god en de 

bijdrage van vrouwen in oude en eigentijdse culturen. 

Informatie en opgave- Anja Schaafsma, tel. 06- 24125671 of schaafanja@gmail.com 

Tijd en plaats- wo. 4 maart 14.00- 16.00 Lutherse kerk, Noordeinde 4                                                                

Kosten: € 5,00  

Vorm: Presentatie met ruimte voor stilte en interactie   
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Rubriek- Ik geef de pen door aan… 
 

GEDACHTEN OVER LEVEN EN DOOD 

 “Denkend aan de dood, kan ik niet slapen en niet slapend denk ik aan de dood.”  

Een bekende regel uit werk van J.C. Bloem, maar altijd weer actueel.  

Epicurus, een wijsgeer uit de antieke wereld wist er wel wat op:  

“als jij aan de dood denkt, is hij er niet en áls hij er is, dan ben jij er niet”. 

Mooi gevonden, maar we leven nu eenmaal niet bij dit soort waarheid. Toch blijft de eindigheid van het leven ons 

fascineren. De tijd voert het leven met zich mee in een oceaan van oneindigheid. Met een zekere schroom spreken 

we van een hiernamaals, want wat weten we ervan? Is er iets van een opstanding: je zou er graag in willen geloven, 

maar bewijzen ontbreken. Staat de dood tegenover dit leven als een ontkenning van alles of is de dood een andere 

kant van datgene wat men het ‘totale leven’ zou kunnen noemen? Leven en dood dus als de beide kanten van een 

weliswaar grótere maar onbegrijpelijke eenheid. Een eenheidsgedachte… in veel religieuze stromingen zeker niet 

onbekend. Zoals het leven verdwijnt zodra de dood zich aandient als onontkoombare realiteit, zo krijgt misschien het 

leven er een betekenis bij… als het de grens van de ervaringen- met het vloeien  van de tijd- doorbreekt. 

Vloeien van de tijd… we denken onwillekeurig aan water. De stróóm van de tijd. De tijd kan niet stilstaan. Je wordt 

door de stroom van de tijd meegevoerd of je wilt of niet… Want deze wereld, ónze wereld zál eens door het water, 

door de tijd verzwolgen worden. Misschien herken je hierin het verhaal van Noach uit het Bijbelboek Genesis. De 

naam Noach is in het Hebreeuws sterk verwant met ‘nachem’, dat ‘troost’  betekent. Noach en zijn wereld gaat over 

naar een andere wereld, ontwaakt in een nieuw leven. Die ark … ‘teba’ in het Hebreeuws …. betekent óók en 

eigenlijk in de eerste plaats ‘woord’. In het ‘woord’ gaat alles naar binnen, alles van het leven, álles ….d.w.z. uit alle 

richtingen en uit alle elementen zoals alle dualiteit naar eenheid streeft. 

Niet zo vreemd dus dat ook het maçonnieke leven van de Vrijmetselaar begint bij het afleggen van zijn belofte op 

een Bijbelgedeelte met de voor ons zo belangrijke woorden uit de proloog van het Johannes- evangelie. “In den  

beginne was het Woord (teba .. ..ark). En het Woord was bij Gód …en het woord wás God”. En hierin ligt de troost, 

dat daar de beide kanten van het leven zijn: De ene zijde, de kant van de tijd, gaat in de tijd, in het water ten onder. 

De andere kant blijft. De troost komt van het begrip Noach, de Ark, het Woord, de Duif, maar ook van het verhaal 

van Jona, na drie dagen in de Vis weer op het droge en van Mozes in het rieten mandje (óók een ‘teba’). Allemaal  

verhalen van de mógelijkheid van een ander, een nieuw leven. Dat kan ook voor ons tot troost zijn. Niet het  

vergeten, maar het onbewust weten, dat ook wat voorbij is, blijft. En dat wij  dáár óók zijn. Dat is het mooie van het 

Hebreeuwse woord ‘chajim’… het ‘totale leven’. Zo zijn leven en dood een onbegrijpelijke eenheid. Toch moeten 

overledenen daar inmiddels weet van hebben, zou je denken. Zij… hébben het Licht gezien! En wij dan? … Hebben 

wij dat Licht dat in de Duisternis schijnt, ons inmiddels óók eigen gemaakt? Hebben wij het begrepen? 

Gé de Joode 

 

 

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  

 

www.abdijmariatoevlucht.nl  
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Paul Scheffer en de Vierde Hugo de Grootlezing 

 

Hij was de spreker bij de 4
e
 Hugo de Grootlezing juni vorig jaar. Voor het eerst vanuit de 

Raad van Kerken Delft breed georganiseerd, samen met de gemeente, Delftse Bruggen en 

TOP Delft. De uitwerking van de bijdrage van Paul met als titel: Vrijheidszin en  

verdraagzaamheid, is een update van het essay wat hij 20 jaar geleden publiceerde, deze 

week in dagblad Trouw opnieuw onder de loep genomen (Het multiculturele drama). Zijn 

nieuwe slogan: een gedeelde toekomst weegt zwaarder dan een verdeelde herkomst, gaf 

hoop ook tijdens de thema gesprekken bij de 4
e
 Hugo de Groot lezing. 

Het nieuwe essay, als 4
e
 Hugo de Grootlezing gepubliceerd, is ook verkrijgbaar bij de 

boekentafel- 2 februari na de dienst in Abtswoude, de kleine Bieb. Dat betekent dat je het 

kunt lenen en weer terugbrengt voor een ander, die mogelijk ook belangstelling heeft. Er 

zijn meerdere exemplaren beschikbaar, zelf aanschaffen vanuit de kleine bieb kan ook voor 

5,- Graag overmaken aan Vrijzinnig Delft. 

Tina Geels   

 

Omzien naar elkaar  

 

De diaconie is er ook voor individuele hulp en aandacht voor elkaar. 

Elke zondag na de viering wordt er een boeket gebracht bij een van de leden en vrienden waarmee wij onze  

betrokkenheid kenbaar willen maken. Het sturen van verjaardagskaarten wordt sterk gewaardeerd, ook door 

diegenen die wat meer op afstand meeleven. 

Door een netwerk van onderlinge aandacht willen we elkaar vasthouden op een manier die passend is. Dat kan heel 

verschillend zijn. Naast een bezoekje, is een keer bellen of mailen ook een vorm van meeleven met elkaar wat een 

ander goed doet. Daarnaast is de predikant uiteraard zelf ook actief betrokken bij het bezoekwerk. 

Wil je zelf actief zijn in dit netwerk? Laat het ons weten. 

Via  diaconie@vrijzinnigdelft.nl kun je contact met ons opnemen of een van ons aanspreken na een dienst. 

Marike van der Kramer, Monique Toonen en Alice Visser 

 

In gesprek met elkaar… vrijdag 28 februari 

 

Steeds op de laatste vrijdag van de maand drinken we koffie of thee, bij Bakkerij Van 

Maanen op de Hippolytusbuurt van 16.00- 17.00 uur. 

Je vind ons achterin waar het rustig is. Fijn als je ook komt.  

Zet de data alvast in je agenda!! 28 februari, 27 maart, 24 april 

 

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 25 februari 

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 29 februari 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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