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Business Name

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 1 maart

ds. Peter Wilbrink, 10.30h Abtswoude
Collecte- stichting Because we Carry
Er is ook Kleine Bieb!

Zondag 8 maart

ds. Martine Wassenaar, 9.30h Lutherse Kerk
Collecte- stichting Exodus
Wereld Vrouwendag!

Zondag 15 maart

ds. Tina Geels, 10.30h Abtswoude, Collecte- st. Moldavië KIA

Zondag 22 maart

ds. Ivo de Jong, 9.30h Lutherse Kerk, Collecte- st. ISF/ ISOFA

Zondag 29 maart

ds. Len Lafeber, 9.30h Lutherse Kerk, Collecte- st. Vakantiebureau KIA

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

Veertigdagentijd voor Pasen
Zondag 1 maart is de eerste zondag in de 40 dagentijd. Eigenlijk al vanaf 26 februari, As-woensdag. Vanouds- een
klein ritueel: met as, uit de palmtakjes van het afgelopen jaar, ontvangen degenen die- bewust deze periode van
inkeer willen beleven, een askruisje op hun voorhoofd, als teken.
Een periode met zeven zondagen tot aan de Stille week, die dit jaar op zondag 5 april begint met Palmzondag.
In onze gemeente, een licht accent- door een vaste tekst te gebruiken bij het ontsteken van het Licht aan het begin
van elke viering:

Tekst
‘Zoals een hert dat op zoek is naar water,
zoek ik naar U als de bron van mijn leven.’ (uit ps. 42)
Veertigdagen van bezinning, woestijntijd- voor veel mensen van alle leeftijden een harde realiteit. Dan kunnen deze
oude woorden toch troost geven, soms tegen beter weten in. Ook als we om ons heen kijken, verwoestijning van het
leven, kan de benauwdheid je aangrijpen. Het Coronavirus, de (te) zachte winter -waar gaan we naar toe. Toch
moeten we ook nuchter blijven. Juist in een donkere periode van je leven, van ons (samenleven) bundelen positieve
krachten zich ergens in de diepte van onze ziel.
Misschien zo gek nog niet om daarin -de kwaliteit en roep om nieuw leven, vanuit
God te mogen ervaren. Nog is er geen reden tot wanhoop. Oude verhalen en
nieuwe verhalen van mensen om ons heen zijn een steun in de rug. Nog is de
basis van de oude Bijbelse overlevering niet overleefd door een, wat mij betreft,
beter plan. We staan op de wind, maar dat is niet het laatste!
Tina Geels
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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

Maandag 2, 23 mrt
(en 7 apr)

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

Dinsdag 3, 10, 17
24, 31 mrt en 7 apr

Vasten, iets voor jou? Lutherse kerk, koorzolder
15.00h, voorafgaand aan de meditatie
info cm.geels@planet.nl

Woensdag 4 mrt

Van Sophia tot Maria, Wie is God de moeder?
14.00- 16.00h Lutherse kerk, met Anja Schaafsma
info schaafanja@gmail.com
www.stadskloosterdelft.nl

Woensdag 11 mrt

Pizzaclub, 17.30h Voorstraat 60

Dinsdag 18 februari

In gesprek met Karen Armstrong (6) 19.30- 21.00h
Voorstraat 60. Info cm.geels@planet.nl

Woensdag 18 mrt

In gesprek met (5) … Gé de Joode, (penningmeester VD)
over zijn vrijzinnige inspiratie vanuit de Vrijmetselarij
20.00- 22.00h, Voorstraat 60
Info cm.geels@planet.nl

Dinsdag 24 mrt

Dansmeditatie (2) met Tina Geels, koorzolder Lutherse kerk
10.00- 12.00h, info en opgave jbruggeling@xs4all.nl

Vrijdag 27 mrt

In gesprek met elkaar; bij Bakkerij Van Maanen
16.00- 17.00h Hyppolytusbuurt 3.

Vrijdag 27 mrt

Jongeren VD in gesprek met elkaar (2) olv Annalena Hoyer
19.30- 21.30h Voorstraat 60 Millenial Malaise
Hoe wil jij keuzes maken in deze tijd van overgang?
Info hoyer.aml@gmail.com

Vrijdag 27 mrt

Muziekmeditatie met Dieke de Jong, 20.00- 21.00h
Phoenixstraat 66, 1ste etage k. 105
Info en opgave dgdejongste@gmail.com
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Uit de kerkenraad
Afscheid - emeritaat Tina Geels
Na verlenging van haar dienstverband met ruim anderhalf jaar is toch de tijd aangebroken dat
onze predikant afscheid van onze gemeente gaat nemen. Dat gaat gebeuren in de Pinksterdienst
op 31 mei. Omdat voor deze viering ook gasten van buiten onze gemeente uitgenodigd zullen
worden, is de aanvangstijd van de afscheidsdienst afwijkend van de reguliere tijd.
De dienst zal op 31 mei, Eerste Pinksterdag, gehouden worden in de Lutherse Kerk aan het
Noordeinde 4 te Delft, aanvang 15.00 uur.
Na afloop van de dienst is er uiteraard gelegenheid om persoonlijk van Tina afscheid te nemen
(ca. 16.00 - 17.00h). Alle leden en vrienden ontvangen binnenkort nog een officiële uitnodiging, waarin nadere
details worden meegedeeld.

Nogmaals Kringen 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. 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 willen echter graag van onze leden en vrienden horen welke thema’s en onderwerpen belangrijk voor je zijn. En
of je wellicht bereid bent om daarover een kring te organiseren en te leiden.
Graag ontvangen wij suggesties en ideeën voor half maart, zodat de kerkenraad op haar vergadering eind maart een
voorlopig programma kan opstellen. We kunnen melden dat er al enkele suggesties en concrete voorstellen
binnengekomen zijn zoals een poëziekring, een vervolg op ‘In Gesprek met…’, maar dan onder de titel ‘Aan Tafel
met…’ (Dit seizoen zijn alleen maar mannen met ons in gesprek gegaan. Voor komend seizoen hopen we dat ook
vrouwelijke leden en vrienden met ons aan tafel in gesprek willen.) en een kring over Groene Theologie aan de
hand van gedeelten uit het boek van Trees van Montfoort en… Komt jouw naam op de puntjes te staan?
Meld je aan waarover jij met ons in gesprek wilt gaan.
Je kunt je ideeën en voorstellen mailen naar de scriba Margot Mekkes: scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com

Paasmissie- Soep in Abtswoude op Palmzondag
Samen lunchen met de bewoners Palmzondag 5 april! De Paasmissie is een initiatief van de Delftse kerken:
met jonge en ouderen vinden diverse Paasmissies plaats voor en met hun stadsgenoten in het weekend van
Palmpasen: 3, 4 en 5 april in samenwerking met Stichting Present.
Het gaat om praktische hulp bieden thuis, of een activiteit of maaltijd aanbieden.
De Diaconie van Vrijzinnig Delft biedt de bewoners van “Abtswoude bloeit” (waaronder, studenten en kwetsbare
ouderen) een kop soep aan met stokbrood na de dienst op Palmpasen 5 april.
Samen lunchen in de woonkamer van Abtswoude, hoe gezellig kan dat zijn!
Wil je meehelpen, graag! Geef je dan vóór 21 maart op bij Annalena Hoyer: hoyer.aml@gmail.com
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Uit de Diaconie
Bij de collecte van 15 maart

Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië
Kerk in Actie steunt vier projecten in Moldavië. Een daarvan is gericht op ouderenzorg.
In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze
zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en
ondersteunt mantelzorgers. Zij zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen.
Jaarlĳks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden er vrĳwilligers en professionals getraind in het
bieden van zorg op maat.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen in Moldavië Geef in de collecte of
maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Moldavië
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

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

Bezinning 40 dagentijd
Veertigdagentijd 2020- Vasten, iets voor jou? Hoe kun je vasten vertalen naar je eigen leven? Gun ik mijzelf een
periode van inkeer en bezinning?
We delen onze voornemens en ervaringen voorafgaand aan de wekelijkse meditatie op de dinsdagmiddag van 15.00
- 15.30h. Elke week kun je voor jezelf besluiten om mee te gaan doen. Aansluitend ben je welkom bij de wekelijkse
meditatie van 16.00- 16.45h.
Momenten van ontmoeting: Dinsdagmiddag 3, 10, 17, 24, 31 maart en 7 april (in de Stille week).
Het gaat niet om het resultaat maar om de ervaring.
Je kiest je eigen route en de periode van meditatie/ vasten.
Tina Geels
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Vrijzinnige Jongeren Ontmoeten... Zichzelf
In januari is een jongerengroep van Vrijzinnig Delft gestart, met de naam Vrijzinnige Jongeren Ontmoeten...
Iedere maand van 2020 ontmoeten wij elkaar op de laatste vrijdag van de maand rondom een thema dat met
zingeving, betekenis en vrijzinnig zijn te maken heeft. De leidraad van het jaar is: Hoe zien wij betekenis in ons
leven?
In januari en februari hebben wij elkaar leren kennen rondom onze autobiografie en spirituele biografie. In maart
gaan we het hebben over het ‘millenial malaise’: de druk, keuzestress, burnouts en hoe dit allemaal met betekenis in
het leven te maken heeft.
Wil je aansluiten? Geef je op bij Annalena Hoyer (hoyer.aml@gmail.com).
Ook oudere jongeren zijn welkom.
Groetjes Annalena

In gesprek met elkaar… vrijdag 27 maart
Steeds op de laatste vrijdag van de maand drinken we koffie of thee bij
Bakkerij Van Maanen op de Hyppolytusbuurt van 16.00- 17.00 uur.
Fijn als je komt!

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
instelling’. 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.
Een keer kennis komen maken kan altijd en is gratis.
Plaats en tijd 10.00- 12.00h Spreeuwenstraat 21
Data
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 of 06 14313479
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Leer en oefengroep Verbindende Communicatie
Verbindende communicatie richt zich op verbinding in plaats van op strijd en machtsuitoefening. Het is gericht op
contact maken met wat er leeft in jezelf en leeft in de ander. Het is de taal van het hart. Het helpt je om minder te
reageren met oordelen en verwijten en meer vanuit wat je nodig hebt.
Basisgroep
13, 20 en 27 maart, 3 April
Tijd
13.30 - 15.45h
Plaats
Vlinderweg 2
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’. Informatie en opgave: Taco Smit, 06-51640302 of tacosiccosmit@gmail.com.
Plaats en tijd
Data

Noordeinde 4a, 20:00 tot 21:30h
17 maart, 21 april, 19 mei.

Van Sophia tot Maria- Wie is God de Moeder?
In deze sessie over Sophia ontdekken we 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
Kosten
Vorm

wo. 4 maart 14.00- 16.00 Lutherse kerk, Noordeinde 4
€ 5,00
Presentatie met ruimte voor stilte en interactie

Winter retraite in Chevetogne
Gesprek met père Philippe
Père Philippe was tot aan 2017 negentien jaar abt van de oecumenische klooster
gemeenschap in Chevetogne. Hij vertelt graag: na een harmonische jeugd in
Vlaanderen, volgde een studie theologie in Hamburg, waar zijn belangstelling voor de
oecumene werd gewekt naast de fascinatie voor de Orthodoxe, Oost christelijke kerk.
De zondag is een drukke dag voor broeder Philippe, maar toch heeft hij na alle
diensten tijd gevonden om met ons een gesprekje te voeren en een rondleiding te
geven.
We nemen een kijkje in de leeszaal, met veel internationale tijdschriften en artikelen.
Bekend is de periodiek van het klooster zelf: Irenikon, op het vakgebied van liturgie
internationaal up to date. Er is uitwisseling met landen over heel de wereld tot Japan
aan toe.
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In 1925 is het Benedictijns klooster van Chevetogne gesticht, als breed
gedragen oecumenisch initiatief. Twee kerken maken daarom deel uit
van het klooster: de Latijnse kerk en de Byzantijnse kerk. De diensten zijn
in beide kerken boeiend maar heel verschillend, immers gehouden volgens Westers- en Oosterse traditie.
Bij intrede in het klooster wordt door de abt de keuze gemaakt voor de
broeders, de Latijnse kerk, of in de Byzantijnse. Eigen belangstelling en
theologische oriëntatie speelt uiteraard mee. Het koor van de monniken
van Chevetogne heeft internationaal grote faam verworven door zijn
authentieke en professionele uitvoering van vooral Byzantijnse (Slavische
en Griekse) liturgische gezangen. Het klooster heeft hiervan een groot
aantal cd's uitgebracht.
De persoonlijke relatie met God staat op de voorgrond van het eigen geestelijk leven, gedragen door stilte en gebed.
Immers we zijn bij de Trappisten, evenals in Zundert. Dit vraagt een leven in aandacht, waar trouw aan de traditie
van de Benedictijnen, studie en eigen theologische reflectie een grote rol speelt.
De stilte is altijd bij je en neem je mee, ook al wordt er eigenlijk onafgebroken gezongen in de diensten. De (te) korte
retraite deed me goed … raakte iets aan in mijn ziel.
Margot Mekkes

Toegift …
Op de ochtend van vertrek bleek het die nacht ook flink gestormd te hebben in de
Ardennen. De monniken, alert als altijd, waarschuwden ons dat er een grote dennenboom was omgewaaid, precies tussen twee van onze auto’s in. Of we eventuele schade vooral aan hen wilden melden. Geen schram te zien!
De Geest waait dus echt waarheen zij wil …

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

Eind maart is Tina voor een kleine week naar Engeland. Wilt u contact tijdens haar afwezigheid (25- 30 maart)
stuur dan een mail naar de scriba: scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com
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40 Dagenkalender 2020: In je element blijven
‘Deze kalender probeert te zoeken naar wegen opdat uiteindelijk iedereen in
haar of zijn element kan leven,’ zo schrijft Joke van der Velden in de inleiding.
‘Dat gebeurt door middel van verhalen, gebeden, teksten en gedichten.
Zeven kleine oases, waarmee we in onze nopjes mogen zijn. Op deze
zondagen vind je ook bijbelgedeeltes met uitleg. De illustraties zetten aan tot
nadenken. Er zijn weer een paar recepten, eenvoudig en vegetarisch. In de
verhalen op de zaterdagen zijn alle kinderen in hun element met het element.
De Veertigdagenkalender is een jaarlijkse publicatie van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en is bedoeld
om tijdens de veertig dagen voor Pasen te lezen. De kalender begint dit jaar op woensdag 26 februari, dan is het
Aswoensdag.
Vanaf 1 maart na de dienst verkrijgbaar voor 3,-.
Ook een mooi cadeautje om weg te geven.

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 31 maart
naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@planet.nl.
De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 1 april 2020.
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl
Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl

