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Bij de diensten
Zondag 28 maart

Toon Vessies, Organist Christo Lelie, Zang Annalena Hoyer
Lutherse Kerk, 9.30 uur
Palmzondag met Avondmaalsviering
Collecte: Amnesty International, NL42 INGB 0000454000

Het Leven Heiligen
De Goede Week, ook wel Stille of Heilige Week genoemd, is de naam voor de week
vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de
veertigdagentijd.
In deze dienst doorlopen wij met elkaar de belangrijke gebeurtenissen in het leven
van Jezus van Nazareth: de ontvangst in Jeruzalem, de voetwassing en het Laatste
Avondmaal, zijn weg naar Golgotha, de kruisdood en de graflegging.
Een dienst als een onderdak voor wie een thuis zoeken, waar vuur brandt voor wie
verkild zijn, waar Uw Geest hartverwarmend woont. Welkom!
Zondag 4 April

Eerste Paasdag, ds. Jaap Marinus
Organist Karin Jense, Zang Nelleke Guequierre
Abtswoude, 10.30 uur

Zondag 11 April

ds. Madelief Brok, Organist Harmen Kooistra
Lutherse Kerk, 9.30 uur

Zondag 18 april

ds. Renske Oldenboom, Organist Sabine Geerlof
Abtswoude, 10.30 uur

Zondag 25 april

ds. Amanda Lang, Organist Christo Lelie
Lutherse Kerk, 9.30 uur

In de maand april wordt er gecollecteerd voor Stichting Vluchteling, die hulp verleent aan vluchtelingen en
ontheemden in de regio. De stichting komt op voor hun belangen en geeft levensreddende noodhulp als medische
zorg, onderdak, voedsel en schoon drinkwater. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op
Stichting Vluchteling rekenen, bijvoorbeeld voor onderwijs en psychosociale steun ter verwerking van traumatische
ervaringen. U kunt uw donatie overmaken op NL 48 INGB 0000000999.
In alle diensten is de 2e collecte voor de eigen gemeente NL21 INGB 00001163 33 t.n.v. Buitengewone
Wijkgemeente der Vrijzinnig Hervormden Delft.
Alle vieringen zijn online bij te wonen via ZOOM:
https://us02web.zoom.us/j/7398960790?pwd=Qi92VmN1TG1ySEJpTE5QNWVIOVF2dz09
Meeting ID: 739 896 0790
Passcode: VHD2020
Na afloop van de dienst wordt een opname op YouTube geplaatst en is daar te bekijken. De volgende link brengt u
naar de YouTube-pagina van Vrijzinnig Delft: https://www.youtube.com/channel/UCYQ81AqgCITIqrO6ByWnbGw
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Stille Week Vespers
In de stille week is het gebruikelijk om ‘s avonds op Witte Donderdag een viering te houden, waarin we in
verbondenheid met elkaar het Avondmaal vieren. Ook voor de komende Stille Week stond dat op het
dienstenrooster. En ds. Martijn Junte wilde ook op de Stille Zaterdag een Paaswake organiseren. Helaas heeft zijn
ziekte door beide vieringen een streep gezet. Gelukkig zijn we dankzij creatieve leden en de liturgiecommissie erin
geslaagd om een alternatief te kunnen aanbieden.
Onze emeritus predikant ds. Wim Jansen zal drie vespervieringen van maximaal een half uur met ons opnemen, die
digitaal zullen worden uitgezonden op ons You Tube kanaal (Vrijzinnig Delft). Het thema van het drieluik is ‘De
Paascyclus als psycholoog’. Naast ds. Wim Jansen werken mee Willemien de Boer- lectrice, Christo Lelie- organist/
pianist en Ton Severijnen- zang. De liturgieën van de cyclus worden als bijlagen met het Weekbericht aan u
toegezonden.

Paaswake
Paasavond - de zon ging onder, het schemerde nog een tijdje en toen werd het donker.
We gingen de nacht in, de paasnacht.
Een heilige nacht voor de volgelingen van Jezus, de tallozen op aarde,
al diegenen die van noord naar zuid en van oost naar west gedenken dat Jezus is
omgebracht, in het graf gelegd,
maar niet gevangen gehouden kon worden door de banden van de dood.

De nacht breekt de macht van de dood.
Sinds onheuglijke tijden
Staat de hoop geschreven
Dat onze wereld niet definitief aan de duisternis wordt prijsgegeven.
Dat onze wereld als herboren zal oprijzen,
Zal opstaan
Dat verzoening, vergeving, liefde, verbondenheid
ons bestaan als nieuw zal maken!
Uit de bundel ‘Ons Leven Vieren’ pg. 248, 249

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

Open Meditatie

De Open Meditatie van Martijn Junte op dinsdagmiddag 16 uur in Zoom, wordt tijdelijk niet
wekelijks, maar 1x per maand aangeboden. Begeleiding door Anja Schaafsma en Jeanneke Bruggeling. De
eerstvolgende datum is dinsdag 13 april. Deelnemers ontvangen via de gebruikelijke weg een uitnodiging en een
Zoom link. Wanneer je deze uitnodiging ook wilt ontvangen, kan je je aanmelden bij jbruggeling@xs4all.nl .

Nieuwsbrief Vrijzinnig Delft - april 2021

Muziekmeditatie
Vrjdag 16 april om 20.00 uur. Informatie en aanmelding Dieke de Jong dgdejongste@gmail.com .

Pizzaclub
Iedere eerste dinsdag van de maand komt de pizzaclub bijeen bij MoTiV. We eten er samen een pizza, we
bespreken de grote zaken van het leven, zoals school, studeren, de toekomst en wie je bent. De volgende
bijeenkomst is op 6 april. Je bent welkom vanaf 17:30 uur. Om 17:45 bestellen we de pizza en begint ons gesprek.
Wees welkom.
Opgave: martijnjunte@xs4all.nl of 0621859121

Mantra zingen en bewegen in Zoom
Houd je ook zo van (mantra) zingen en bewegen? Anja Schaafsma biedt de
komende tijd één keer per maand een sessie (mantra) zingen en bewegen aan. We
zingen samen mooie liederen en mantra’s uit de grote wereldreligies, maar ook van
de oorspronkelijke volkeren zoals die van Hawaï of de Amerikaanse Indianen. Bij
een aantal van deze liederen wordt ook gedanst. Vooralsnog in Zoom, maar later
hopelijk op de mooie koorzolder van de Lutherse kerk in Delft. Wellicht tot ziens in
de Zoom! Je kunt per sessie aansluiten.
Data
Tijd
Kosten
Vanuit
Aanmelden

donderdagen 8 april - 6 mei - 3 juni
20.00 - 21.00 uur
er zijn in Zoom geen kosten aan verbonden, maar per keer vooraf aanmelden via de mail
Stadsklooster Delft
schaafanja@gmail.com

Anja Schaafsma verzorgt lezingen, gespreksgroepen en meditaties aan groepen in Delft en Den Haag. Enerzijds
vanuit het Stadsklooster Delft (www.stadskloosterdelft.nl) waar ik onderdeel uitmaak van het kernteam en anderzijds
vanuit mijn eigen site www.sophiaspirit.nl).

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.

Vanuit de Kerkenraad
Kringseizoen 2021-2022
April is het de maand dat de kerkenraad zich begint te richten op het nieuwe kringeizoen. Helaas hebben we
wegens Corona in het nu nog lopende seizoen weinig kringen kunnen laten doorgaan.
Laten we hopen dat we vanaf september samen met u een mooi volledig kringseizoen 2021-2022 kunnen
samenstellen en daarna kunnen uitvoeren. En dat we over de thema’s met elkaar op een fysieke manier in gesprek
kunnen gaan.
Zoals ook in het verleden willen we bij het samenstellen van het programma al onze leden en vrienden betrekken.
We willen immers graag van u horen welke thema’s, onderwerpen uw belangstelling hebben. En als u met anderen
een thema op het gebied van cultuur, literatuur filosofie, religie, ethiek en samenleving wil delen en bespreken, zou
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het geweldig zijn als u zich aanmeldt om over uw favoriete onderwerp een kring te leiden (alleen of met hulp van een
ander).
Suggesties voor kringthema’s willen we graag ontvangen. Liefst voor zaterdag 15 mei. Kan per mail:
scriba@vrijzinnigdelft.nl of als vervanger van Martijn Junte bij Jan H. Kroon tel. 06-53787674 mail:
kroonned@casema.nl Ook voor informatieve vragen.
Wat is er immers boeiender om van elkaar te horen, te leren en met elkaar te discussiëren over interessante zaken
die jou, mij en anderen raken!

Communicatie
We hebben uitvoerig met onze nieuwe webmaster Patrick de Jong gesproken over een vernieuwde informatie- en
communicatiestrategie en hoe we daarbij digitale middelen kunnen gebruiken. Zoals een meer aansprekende en
uitdagende website, opdat bezoekers van de site in contact met ons willen komen.
Ook hebben we gesproken over onze facebookpagina en ons Instagram account. Afgesproken is dat Patrick ons
enkele concrete voorstellen zal doen over de wijze waarop Vrijzinnig Delft op de korte termijn zich digitaal meer
eigentijds kan presenteren. In de komende Nieuwsbrieven hopen we u meer informatie te kunnen verstrekken over
de verdere concretisering.

Vanuit de Diaconie
Collectedoel april
In de maand april wordt er gecollecteerd voor Stichting Vluchteling, die hulp
verleent aan vluchtelingen en ontheemden in de regio.
De stichting komt op voor hun belangen en geeft levensreddende noodhulp als
medische zorg, onderdak, voedsel en schoon drinkwater.
Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op Stichting
Vluchteling rekenen, bijvoorbeeld voor onderwijs en psychosociale steun ter
verwerking van traumatische ervaringen.
U kunt uw donatie overmaken op NL 48 INGB 0000000999 .

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

Amnesty brieven in april. Schrijf je mee?
Omdat Amnesty brieven schrijven na de diensten niet meer kan, kan ik de brieven per e-mail te versturen aan wie
daarin is geïnteresseerd. Je kunt dan zelf de brieven ondertekenen en versturen. Ieder maand kan ik je berichten
over de Amnesty brieven van die maand.
Als je dat wilt, stuur mij dan een mailtje. Misschien sta je inmiddels al op de lijst als vaste briefschrijver. Iedere
maand stuur ik je dan een email met als bijlagen de Amnesty brieven van die maand. Of je geeft aan dat je eenmalig
de Amnesty brieven van die betreffende maand wilt ontvangen.
Deze maand april - uiterlijk versturen 30 april - schrijven we een brief aan autoriteiten in Egypte, Iran en Pakistan.
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Egypte: laat student Ahmed Samir Santawy onmiddellijk vrij
De Egyptische student antropologie Ahmed Samir Santawy doet onderzoek naar islam en abortus. Hij werd
gearresteerd en geslagen. Hij wordt onterecht beschuldigd van ‘lidmaatschap van een terroristische groepering’ en
‘het verspreiden van nepnieuws’. Ahmed Samir Santawy (29) studeert antropologie in Wenen en doet onderzoek
naar reproductieve rechten van vrouwen in Egypte. De veiligheidsdienst pakte hem op 1 februari 2021 in Caïro op.
Vijf dagen lang wist niemand waar hij was. Ahmed zegt dat hij werd geblinddoekt en geslagen tijdens het verhoor.
De autoriteiten beweren dat Ahmed op Facebook kritiek uitte op de regering. Maar Ahmed zegt dat hij niks met het
Facebookbericht te maken heeft. De beschuldigingen zijn complete onzin. De enige reden waarom Ahmed vastzit, is
dat hij onderzoek doet naar issues rond religie en gender. In uw brief roept u de autoriteiten in Egypte op om Ahmed
Samir Santawy onmiddellijk vrij te laten.
Iran: Laat Koerdische Zeynab Jalalian vrij
De Koerdisch-Iraanse Zeynab Jalalian krijgt in de gevangenis niet de medische zorg die ze nodig heeft. Tenzij ze
een ‘bekentenis’ aflegt. Zeynab Jalalian werd opgepakt vanwege haar activiteiten voor een Koerdische
oppositiegroep, die ook een gewapende tak heeft. De autoriteiten beschuldigen haar van ‘vijandschap tegen God’ en
‘gewapende strijd tegen de staat’, hoewel daar geen enkel bewijs voor is. Zeynab zit hiervoor sinds 2009 een
levenslange gevangenisstraf uit. In het begin van haar gevangenschap werd ze gemarteld en sinds april 2020 werd
ze van de ene naar de andere gevangenis versleept, ver weg van haar familie in de provincie West-Azerbeidzjan.
Zeynab heeft ernstige problemen met haar gezondheid als gevolg van covid-19. Maar de autoriteiten weigeren haar
de medische zorg die ze nodig heeft, tenzij ze een gefilmde ‘bekentenis’ aflegt. In uw brief roept u de autoriteiten in
Iran op om Zeynab Jalalian onmiddellijk vrij te laten.
Pakistan: waar is mensenrechtenverdediger Idris Khattak?
Mensenrechtenverdediger Idris Khattak uit Pakistan wordt sinds november 2019 op een onbekende plek
vastgehouden door de autoriteiten, op basis van een vage aanklacht wegens spionage. Hij kan zelfs de doodstraf
krijgen. Hij krijgt zeer waarschijnlijk geen eerlijke rechtszaak. Idris Khattak deed onderzoek naar gedwongen
verdwijningen en werkte voor Amnesty International in Pakistan. In november 2019 verdween hij zélf. Pas zeven
maanden later gaven de autoriteiten toe dat ze hem vasthielden. Maar zijn familie weet nog steeds niet waar dat is.
Khattak zou volgens de autoriteiten iets met spionage van doen hebben. Ze baseren dat op een ontmoeting die hij in
2009 had met een buitenlandse diplomaat. Op 28 januari 2021 wees een rechter Khattak’s verzoek om zijn zaak
voor een burgerrechter te laten komen af. Nu een militaire rechtbank zich over zijn zaak buigt lijkt het
onwaarschijnlijk dat hij een eerlijk proces krijgt.
In uw brief roept u de autoriteiten in Pakistan op om onmiddellijk bekend te maken waar Idris Khattak gevangenzit.
En Idris’ rechtszaak moet niet door een militaire rechtbank worden behandeld, maar door een burgerlijke rechtbank.
Heb je belangstelling zelf de brieven te ondertekenen en te sturen: stuur mij dan een e-mail. Ik mail de Amnesty
brieven dan naar je.
vriendelijke groet,
Eline Goetheer
goetheer.e@gmail.com
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Ontmoet nieuwe internationale vrienden
Doe mee met de Paaslunch en ontvang een
internationale student
5 april 12.00 - 16.00 uur; Organiseer een lunch of een picnic! En waan je
even in het buitenland...

Organisatie
Vanuit zijn betrokkenheid op het studenten welzijn organiseert MoTiv samen met kerken in Delft, de Gemeente Delft
en de universiteit, op Tweede Paasdag de gelegenheid om een internationale student thuis (of buiten) te ontvangen.
Gastvrijheid, samen genieten van een lunch of picnic, daar gaat het om. Internationale studenten hebben het zwaar
gehad de laatste tijd. Zij zaten vaak alleen op hun kamer, hadden veel werk te doen voor hun studie en weinig
gelegenheid tot sociale contacten. Wat uw mogelijkheden ook zijn, het zou fantastisch zijn wanneer u thuis of buiten
een student of studente uit bijvoorbeeld India, Italië, China of Mexico een lunch of picnic (als het weer het toelaat)
zou kunnen aanbieden en van elkaars gezelschap zou kunnen genieten!
Covid heeft ons allemaal thuis gehouden
Ook voor velen van ons is het geen gemakkelijke tijd geweest. Wellicht is het daarom des te leuker en spannender
om een gast te ontvangen, samen te lachen omdat je elkaar moeilijk verstaat of elkaars cultuur niet kent.
Wederzijds plezier
Als gastheer of gastvrouw krijg je de gegevens van een student, met wie je contact kunt leggen (of omgekeerd) en af
kunt spreken wat je het beste uitkomt. Je woont in Delft of omgeving en vindt het leuk om een gast te ontvangen op
tweede paasdag, voor de lunch. Ook dieetwensen worden doorgegeven.
Inschrijfformulier: https://forms.gle/gcVSo8cR1BeuvNWj7
Matchmaking: Nadat wij de formulieren hebben ontvangen zullen wij gasten en gastheren/vrouwen/gezinnen/
studentenhuizen bij elkaar brengen voor wat vast een gezellige middag wordt.
Vragen? Stuur een mail naar: motiv.connects@gmail.com
NB Er wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met Covid maatregelen: 1 gast per huishouden, 1,5 meter afstand,
handen wassen en mensen moeten aangeven dat zij geen ziekteverschijnselen hebben.

Adres scriba
Het mailadres van de scriba is scriba@vrijzinnigdelft.nl

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 27 april
naar info@vrijzinnigdelft.nl of martijnjunte@xs4all.nl .
De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 1 mei 2021.
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl
Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl

