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Business Name

Bij de diensten
Zondag 1 november

Gedachtenis- en avondmaalsdienst
ds. Martijn Junte; Organist Arjan de Vries
Kapel van Abtswoude 10:30 uur
Collecte: Solar Cooking

Solar Cooking levert een bijdrage aan de inkomens- en gezondheids
verbetering van arme vrouwen in Oost Afrika door het introduceren van zonen houtbesparende energiebronnen voor het koken.
In deze dienst gedenken we de mensen van wie we in het afgelopen jaar afscheid namen. In de dienst zullen we de
namen noemen en aansluitend de maaltijd vieren. Voor sommigen zal dit misschien wat onwennig voelen. Een
kleine toelichting is om die reden op zijn plaats. Als we in de kring de maaltijd vieren, geven we uitdrukking aan de
geestverwantschap van onze geloofsgemeenschap: onderling en met de christelijke traditie. In de kring is iedereen
welkom, ongeacht overtuiging, geaardheid, leeftijd, achtergrond. Er is tegelijk geen verplichting om deel te nemen,
ook als mensen blijven zitten nemen wij hen op in ons midden. Zo willen we een open en gastvrije gemeenschap zijn
met ruimte voor ieders overtuiging.

We gedenken

Arent Meindert Reijntjes overleden 8 januari 2020 - 93 jaar
Elisabeth Maria ’t Mannetje - Magendans 24 maart 2020 - 84 jaar
Anneke Nieuwenhuizen - Schwartse overleden op 22 mei 2020 - 94 jaar
Maria Marijtje Kuijpers - Pot overleden op 11 juni 2020 - 81 jaar

Deze dienst wordt ook uitgezonden via het YouTube kanaal van Vrijzinnig Delft. Na de dienst kunnen mensen die de
dienst via YouTube volgden napraten via ZOOM. Jan Kroon stuurt een bericht met daarin de link voor het napraten.
Zondag 8 november

ds. Len Lafeber; Organist Sabine Geerlof
Lutherse Kerk om 9:30 uur
Collecte: Voedselbank Delft

Zondag 15 november ds M. Kwant; Organist Harmen Kooistra
Kapel Abtswoude om 10:30 uur
Collecte: Interkerkelijk Sociaal Fonds Delf
Isofa steunt inwoners van Delft die in financiële nood verkeren. Zij verlenen deze steun hetzij met een gift of lening,
hetzij met begeleiding tijdens de financiële problemen.
Zondag 22 november ds. Koen Holtzapffel; Organist Sabine Geerlof
Lutherse Kerk om 9:30 uur; Collecte: Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling verleent directe hulp aan vluchtelingen en ontheemden in de regio, komt op voor hun belangen
en geeft voorlichting over hen.
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Zondag 29 november ds. Martijn Junte; Organist Christo Lelie
Lutherse Kerk om 9:30 uur
Collecte: Because We Carry
Because We Carry werkt met vrijwilligers op Lesbos in een vluchtelingenkamp dat vooral bestemd is voor meer
kwetsbare mensen, gezinnen met heel jonge kinderen en ouderen. De teams van vrijwilligers zorgen voor hun eigen
sponsoring waardoor elke gedoneerde euro terecht komt bij de vluchtelingen.
In alle diensten is de tweede collecte voor onze eigen gemeente. Ook van harte aanbevolen!

Meditatie - zoeken en vinden
In een kring met gelijkgestemde zielen of met mijzelf in mijn
meditatiehoekje
Wanneer ik afstem op de Heerser van het universum
Wanneer ik in tune op God
Dan wordt mijn kompas weer geijkt
Dan kom ik tot rust in deze woelige wereld
Dan kan ik opgeladen met Geestkracht de mistige wereld met zijn
schijnrust weer in
In de mist wordt mijn richting duidelijk, zolang ik maar blijf luisteren naar de Stem
Tirza Drisi

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

Muziekmeditatie
Vrijdag 4 december Muziekmeditatie via ZOOM 20 -20.30 uur (inloggen vanaf 19.55 uur).
Onder leiding van Dieke de Jong. Informatie en link via dgdejongste@gmail.com

Meditatie
Maandagavonden 2, 9, 16, 23, 30 november 20 -21 uur Oudkatholiek kerk Bagijnhof 21,
informatie j.veugelaers@gmail.com
Dinsdagmiddagen 3, 10, 17, 24 november Open Meditatie 16 -17 uur (inloop vanaf 15.30 uur). Tot januari is de
meditatie via ZOOM. Informatie en link via martijnjunte@xs4all.nl

In gesprek met Gé de Joode
Woensdagavond 4 november
In deze, door corona uitgestelde kring gaat Tina Geels in gesprek met Gé over het geloof in verbinding met de
Vrijmetselarij. Locatie: Lutherse Kerk, aanvang 20 uur.
De bijeenkomst met Gé gaat door. Het maximaal aantal aanmeldingen is inmiddels echter bereikt. Daarom is
aanmelden voor deze bijeenkomst niet langer mogelijk.
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Seder Masochism
Uitgesteld naar het voorjaar

Benefietconcert
Zaterdag 28 november
Onze Lutherse vrienden organiseren een concert om fase twee van de restauratie van het orgel mogelijk te maken.
Deze zaterdag treden de blazers van Musica Senza Corde op.
Plaats en tijd: de Lutherse Kerk aan het Noordeinde. Aanvang 16 uur. Aanmelden bij wmcroodbergen@hetnet.nl
De toegangsprijs is €15 met korting voor jongeren tot 12 jaar en voor de Vrienden van de Lutherse Kerk.
U kunt ook helpen door een orgelpijp te sponsoren. Uw bijdrage is welkom op rekening NL36INGB0000173778 tnv
Restauratiefonds Evangelisch Lutherse Gemeente Delft.

Opgave Zomerretraite 2021 Zundert
Samen met een groep die 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.

Stop Geweld tegen Vrouwen
Van 25 november tot 10 december wordt er aandacht gevraagd voor het
minimaliseren en uitbannen van geweld tegen vrouwen met als slogan
‘Orange the World’. De actie spreidt zich als een oranje spoor door Nederland
en de rest van de wereld door zoveel mogelijk oranje te kleuren. Ook in Delft
zal het oranje kleuren. Het stadhuis op de Markt zal zestien dagen oranje verlicht zijn. Ook religieuze organisaties is
gevraagd om mee te doen. Als kerkenraad van Vrijzinnig Delft hebben we uiteraard op die vraag positief
gereageerd. Onze viering van 29 november zal in het teken staan van ‘Stop Geweld tegen Vrouwen’. Medewerking
is toegezegd door Wouke Lam. Wouke is lid van Soroptimistclub Delft onderdeel van de wereldwijde vrouwen(zusters-)beweging Soroptimist International, die streeft naar optimale levensomstandigheden voor vrouwen en
meisjes.
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Vanuit de Diaconie
Het banknummer van de diaconie is gewijzigd: NL88 INGB 00065 08979 Buitengewone Wijkgemeente Vrijzinnig
Hervormden Delft (PKN). Ook het RSIN-nr voor de ANBI-gegevens is gewijzigd: 813612809

Kerst-goodiebag
De diaconie zet, in samenwerking met de kerkenraad en de liturgiecommissie, dit jaar in op een adventsactie.
Ondanks dat de contacten moeilijker vorm zijn te geven door de corona-maatregelen, willen we elkaar vasthouden.
Dit jaar willen we daarom namens de gemeente aan iedereen een kerst-goodiebag uitdelen. Die gaan we niet per
post versturen, maar uitdelen. Daarom is de eerste vraag of er mensen zijn die met ons de attenties willen rond
brengen. Verder horen we ook graag wat jullie vinden passen in de goodiebag. Informatie bij Marike van der Kramer
(mvdkramer@ziggo.nl) of Martijn Junte (martijnjunte@xs4all.nl).

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

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 24 november
naar info@vrijzinnigdelft.nl of martijnjunte@xs4all.nl .
De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 28 november 2020.
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl
Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl

