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Bij de diensten 

 

Zondag 28 februari Martijn Junte, Organist Arjen de Vries 

   Lutherse Kerk, 9.30 uur 

   Collecte: Stadsdiakonaat Delft 

 

Zondag 7 maart  Dick Peters, Organist Harmen Kooistra  

   Abtswoude, 10.30 uur 

   Collecte: Jessehof 

 

Zondag 14 maart Joep de Valk, Organist Arjan de Vries 

   Lutherse Kerk, 9.30 uur 

   Collecte: Stichting Exodus 

 

Zondag 21 maart Kim Magnee, Organist Harmen Kooistra 

   Abtswoude, 10.30 uur 

   Collecte: Amnesty International 

 

Zondag 28 maart Toon Vessies, Organist Christo Lelie 

   Lutherse Kerk, 9.30 uur 

   Collecte: St. Solar Cooking  

 

De collectedoelen staan beschreven bij ‘Uit de Diaconie’. 

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  

 

Activiteiten februari 
 

Alle activiteiten onder voorbehoud coronamaatregelen.  

Aangemelden ontvangen bericht over wijziging data, locatie, omzetting naar digitale 

kring (Zoom) of annulering. 

 

Open Meditatie 
Dinsdagmiddagen 2, 9, 16, 23 maart Open Meditatie 16 -17 uur  
https://us02web.zoom.us/j/87345758820pwd=VE9Ra0NLVlR3Q0FqTlZWMDhTZm9wZz09 

 

Meeting ID: 873 4575 8820 

Passcode: 992417 

 

Informatie Martijn Junte martijnjunte@xs4all.nl  

https://us02web.zoom.us/j/7398960790?pwd=Qi92VmN1TG1ySEJpTE5QNWVIOVF2dz09
https://www.youtube.com/channel/UCYQ81AqgCITIqrO6ByWnbGw
https://us02web.zoom.us/j/87345758820?pwd=VE9Ra0NLVlR3Q0FqTlZWMDhTZm9wZz09
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A book of silence 
De leeskring onder leiding van Martijn Junte over de persoonlijke betekenis van en 

eigen ervaringen met de stilte is van start gegaan. We hebben een aantal mooie 

gesprekken gevoerd over Sara Maitlands persoonlijke experiment met de stilte en  

betrokken op onze eigen ervaringen. Komende maand zijn er nog twee  

bijeenkomsten. Op 23 maart sluiten we de serie af.  

Wie belangstelling heeft kan nog mee doen: 9 maart lezen we hoofdstuk 5 en 6; 23 maart lezen we hoofdstuk 7 en 8.  

 

Pastoraal wandelen 
We kijken uit naar de versoepeling van de maatregelen, we moeten voorzichtig 

blijven. Om die reden ben ik terughoudend met bezoeken aan huis. Dit maakt 

alleen de kennismaking lastig. Om die reden ga ik voorlopig nog door met het 

pastorale wandelen. Ik ben beschikbaar om een stuk te lopen: dat kan lang of 

kort zijn. We kunnen een broodje meenemen en een thermoskan koffie.  

 

Op stap met Martijn Junte: martijnjunte@xs4all.nl of 06 2859121 

 

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 2 maart. Je bent welkom vanaf 17:30 uur. Om 17:45 bestellen we de pizza en begint ons gesprek. 

De vorige keer heeft Hendrik tarotkaarten gelegd. We hebben het spel DIXIT ODYSSEE voor de komende keer  

bewaard. 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  donderdagen 18 maart - 8 april - 6 mei - 3 juni 

Tijd  20.00 - 21.00 uur 

Kosten  er zijn in Zoom geen kosten aan verbonden, maar per keer vooraf aanmelden via de mail 

Vanuit  Stadsklooster Delft  

Aanmelden 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). 
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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  

 

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  

 

Informatie en opgave bij Martijn Junte via martijnjunte@xs4all.nl of 06 21859121 of 

via scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com. 

Kosten: € 105,- van vrijdag 25 juni - zondag 27 juni 2021  

 € 150,- vanaf donderdag 24 juni - zondag 27 juni 2021 

 

 

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 
 

Wijziging Scribaat 
Margot Mekkes heeft met onmiddellijke ingang haar taak als scriba neergelegd. We zijn haar zeer dankbaar dat zij 

twee jaar deze taak met veel animo voor ons heeft gedaan. Ze blijft wel ouderling en ze zal de algemene  

ouderlingtaken blijven uitvoeren zoals het ouderling-van-dienst zijn tijdens de vieringen, het deelnemen aan de  

kerkenraadsvergaderingen en het mede vertegenwoordigen van de liturgiecommissie in de kerkenraad. Daarnaast 

heeft ze het erg druk als lid van de Hoofdredactie van het Protestants Kerkblad Delft. Haar opvolger is Marike van 

der Kramer. Marike zal stoppen als diaken. We hopen binnenkort de diaconie te kunnen versterken met een aantal 

nieuwe leden. 

 

Wijziging Webmaster 
Onze webmaster Jelle Attema heeft zijn taak overgedragen. Jelle heeft met Dieke de 

Jong jaren de website van Vrijzinnig Delft op een meer dan voortreffelijke wijze  vorm 

gegeven. Wij zijn hem daarvoor zeer dankbaar. Op de valreep heeft hij nog een aantal 

belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Hij heeft de zgn. ANBI-pagina volgens de  

richtlijnen van de PKN aangepast en de verschillende domeinnamen van emailadressen 

teruggebracht naar één domeinnaam, te weten ...@vrijzinnigdelft.nl . Vrijzinnig Delft 

beschikt thans over de volgende adressen: info@vrijzinnigdelft.nl; 

scriba@vrijzinnigdelft.nl; diaconie@vrijzinnigdelft.nl. 

Jelle’s opvolger is ons nieuwe lid Patrick de Jong. Patrick is beroepsmatig actief op het 

vlak van publiciteit en houdt zich bezig met sociale media. Patrick heeft voor de  

kerkenraad een notitie geschreven over de wijze waarop Vrijzinnig Delft zich op social media beter kan presenteren. 

Inmiddels is hij bezig met het professionaliseren van onze Facebookpagina en heeft hij een Instagram account 

aangemaakt. 
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Hij heeft de volgende doelen voor ogen: vergroten van onze naamsbekendheid en ons (online) bereik. Daarvoor is 

een betere zicht- en vindbaarheid op de sociale media van belang. Online: vernieuwing van de website (interactief); 

sociale media (Facebook, Instagram en YouTube); Mailings (weekberichten, nieuwsbrieven etc); Google 

(zoekmachine optimalisatie); Indebuurt.nl; PKN; Offline: drukwerk (inspiratiegids, liturgieën, flyers: Lokale media, 

PKD, Delft op Zondag. Als kerkenraad zijn we zeer verguld met zijn plannen. 

 

Belastingaangifte 2020 - giften 
Het is weer tijd om uw aangifte inkomstenbelasting 2020 in orde te maken. Altijd belangrijk om na te gaan wat je kan  

aftrekken. Kan ik de giften die ik geschonken  heb in 2020  aan de Vrijzinnig  Hervormden Delft ook aftrekken? Ja, 

dat kan zeker. De laatste jaren hebben we steeds moeten werken met een wisselend RSIN-nummer. Gelukkig is 

onze ANBI-status nu goed en juist geregeld. Dit betekent dat het RSIN-nr, ANBI gegevens, zoals het in onze  

Inspiratie Gids staat ONGELDIG is. 

Het juiste nummer vanaf heden: RSIN-nr 862227240 onder de naam: Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere 

Aard (Vrijzinnig Hervormd Delft). 

Met de volgende link komt u op onze ANBI-pagina van onze website, waar u alle informatie kunt vinden:  

https://vrijzinnigdelft.nl/over-ons/over-de-buitengewone-wijkgemeente/  

 

Ziek 
Het afgelopen jaar is voor mij een jaar geweest met twee gezichten. Het was een jaar waarin veel is gebeurd, maar 

dat heeft zo zijn effect gehad op mij. In positieve zin gaat het dan om mijn aanstelling in Delft. Ik ben blij om uw  

dominee te zijn, maar er zijn ook dingen -externe factoren, die een negatief effect hebben. Die hebben gemaakt dat 

ik mij voor een flink aantal uren heb moeten ziek melden.  

Dat wil niet zeggen dat ik niets doe. Ik ga voor in diensten waarvoor ik op het rooster sta. Ik neem deel aan  

vergaderingen van de kerkenraad en commissies. Ik doe zoveel mogelijk de kringen die staan gepland. Dat geldt 

voorlopig voor de leeskring Stilte als antwoord (zie boven in deze nieuwsbrief). Verder ben ik beperkt beschikbaar 

voor pastoraal contact, waaronder het wandelen, maar ik moet voorzichtig zijn. 

De meditatiekring is in de afgelopen periode waargenomen door Anja en Jeanneke. Ik ben ontzettend dankbaar voor 

hun bereidheid om mij op dit punt te ontlasten. Hoe lang zij dit blijven doen is nog onderwerp van gesprek. Let op de 

uitnodiging die voor iedere bijeenkomst wordt verstuurd. Dankbaar ben ik ook voor het begrip van de kerkenraad. Ik 

mocht een prachtige bos tulpen ontvangen rond Valtentijnsdag.  

Het perspectief voor mijn herstel is goed, maar het zal nog even duren voor ik weer gewoon geheel inzetbaar ben. Ik 

hoop dat er dan ook meer ruimte is om kennis te maken. Ik mis de mogelijkheid om dat georganiseerd vorm te 

geven, op dit moment. Met missen bedoel ik dan dat het niet mogelijk is, maar ook dat ik het als een gemis ervaar. 

Martijn Junte 

 

Vanuit de Diaconie 
 

Collectedoelen 
In de tijd dat er geen reguliere kerkdiensten plaatsvinden, lijden talloze diaconale doelen onder teruglopende  

inkomsten uit collectes. Hieronder vindt u de doelen van de maand maart. De diaconie nodigt u van harte uit om  

direct aan de doelen over te maken of anderszins uw hulp aan te bieden. Uiteraard kan dat ook via het  

rekeningnummer van de diaconie.  
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Stadsdiakonaat Delft 
Het stadsdiakonaat is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die op individuele basis hulp biedt 

sinds 1971. Stadsdiakonaat Delft werkt geheel zelfstandig en uitsluitend met vrijwilligers. Op dit  

moment zijn dat ruim 150 enthousiaste medewerkers, die allemaal EEN ding gemeen hebben: zich 

in willen zetten voor de medemens. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of  

levensbeschouwing. De activiteiten zijn gericht op mensen die om wat voor reden ook, niet in staat 

zijn een beroep te doen op familie, vrienden of buren. Iedereen kan meehelpen, iedereen kan hulp 

ontvangen. www.stadsdiakonaatdelft.nl/donaties/ 

 

De Jessehof 
De Jessehof is het interkerkelijk inloopcentrum in de binnenstad van Delft. Het Centrum is opgezet door de  

gezamenlijke kerken in Delft om een laagdrempelige huiskamer te bieden voor de bewoners van Delft. Zes dagdelen 

per week kun je er zonder afspraak binnenlopen, een kop koffie/thee drinken, een praatje maken, een krantje lezen 

of even iets doen op de computer. Per dagdeel zijn er 3-4 vrijwilligers aanwezig om je te ontvangen. De sfeer in de 

Jessehof is goed en ongedwongen. Je kunt ook zomaar even zitten en uitrusten. Even binnenlopen bij de Jessehof 

biedt een kans om er even uit te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten en te leren kennen. Vaak is de coördinator 

Anita van Velzen aanwezig. Met haar kun je ook even spreken, zo maar even, of ook over een probleem waar je 

mee rondloopt. Ook zijn er regelmatig pastores van de kerken in Delft aanwezig. Ook met hen kun je een gesprek 

hebben. www.jessehof.nl/  

 

Stichting Exodus 
De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de  

samenleving kunnen bij Stichting Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig 

maatje. Of allebei.  

De stichting biedt een begeleid wonen traject in de Exodushuizen verspreid over het land of biedt 

steun met ambulante hulpverlening. Ook zijn er programma’s voor de familieleden en de kinderen 

van (ex-) gedetineerden: het Ouders, Kinderen Detentieprogramma of de training Mijn kind en ik. 

Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele 

aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. De aanpak gaat uit van de vier 

pijlers wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor 

de werkwijze van Exodus. www.exodus.nl/  

 

Amnesty International 
Amnesty International behoeft nauwelijks toelichting. Amnesty spreekt over zichzelf als een 

beweging en een organisatie. Amnesty vormt een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen 

mensen. In meer dan 150 landen voeren ze actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke  

waardigheid en gelijkheid. Zij weten waar we een verschil kunnen maken en hoe ze de miljoenen 

supporters kunnen mobiliseren. Dit doen ze namelijk al meer dan vijftig jaar. Amnesty is ook een 

wereldwijde organisatie die gesteund wordt door ruim 7 miljoen leden, sympathisanten en activisten. Hiervan 

steunen twee miljoen mensen Amnesty financieel als lid, donateur of  vaste begunstiger. Amnesty Nederland is met 

255.000 leden één van de grootste afdelingen. Zie ook hieronder de oproep van Eline Goedheer. www.amnesty.nl/   
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Stichting Solar Cooking 
Wereldwijd koken meer dan 2 miljard mensen nog op hout of houtskool. Een inefficiënte  

manier van koken die bovendien erg slecht is voor het milieu en de gezondheid. Elk jaar 

overlijden ongeveer vier miljoen mensen, vooral vrouwen en kinderen, aan longziekten  

gerelateerd aan koken op een houtvuur.  De stichting Solar Cooking KoZon heeft als missie 

het gebruik van hout en houtskool als brandstof om te koken te verminderen door de zon als warmtebron te  

gebruiken. De website van Stichting Solar Cooking is niet bereikbaar. Wend u tot de diaconie voor informatie en 

donatie. 

 

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 

 

 

 

 
 

 

Amnesty brieven in maart. Schrijf je mee? 
 

Omdat Amnesty brieven schrijven na de diensten niet meer kan, stel ik voor de brieven per e-mail 

te versturen aan wie daarin is geïnteresseerd. Het is mogelijk om iedere maand een email te 

ontvangen met de Amnesty brieven van die maand of om alleen de Amnesty brieven van de  

betreffende maand te ontvangen. Deze maand schrijven we een brief aan de autoriteiten in Iran, 

Rusland en China. 

Na ondertekening en frankering verstuur je de brieven voor eind maart. Het posttarief is €1.55. 

Hieronder een beknopte weergave van de brief. Als je mailt, ontvang je de volledige brief. 

  

Brief aan autoriteiten in Iran 

De eerste brief schrijven we voor de Iraans-Zweedse spoedarts Ahmadreza Djalali. Hij hoorde op 24 november 2020 

dat hij binnen een week geëxecuteerd zou worden. Eind december lieten de Iraanse autoriteiten weten dat Djalali’s 

executie met een maand was opgeschort. Waarschijnlijk gebeurde dit vanwege de internationale aandacht voor zijn 

zaak. In uw brief roept u de autoriteiten op de doodstraf van Ahmadreza Djalali niet uit te voeren en hem onmiddellijk 

vrij te laten. 

 

Brief aan autoriteiten in Rusland 

De tweede brief betreft Anastasia Shevchenko, zij werkt bij de organisatie Open Russia, die opkomt voor de  

mensenrechten in Rusland. Shevchenko hangt een gevangenisstraf van zes jaar boven het hoofd vanwege haar 

werk. Volgens de Russische autoriteiten is Shevchenko’s organisatie Open Russia een bedreiging voor de nationale 

veiligheid en dus ongewenst. In uw brief roept u de Russische gevangenisautoriteiten op om Anastasia Shevchenko 

onmiddellijk vrij te laten. 

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

email: diaconie@vrijzinnigdelft.nl 
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Brief aan autoriteiten in China 

De derde brief betreft de Oeigoerse arts Gulshan Abbas. Zij kreeg 20 jaar gevangenisstraf in een geheim proces. 

Zeer waarschijnlijk omdat haar familie in de Verenigde Staten actie voert voor het lot van de Oeigoeren. Abbas  

verdween in september 2018 plotseling. Pas in december 2020 hoorde Gulshans familie dat ze in maart 2019 tot 20 

jaar gevangenisstraf veroordeeld was, wegens ‘deelname aan georganiseerd terrorisme, hulp bij terroristische  

activiteiten en ernstige verstoring van de maatschappelijke orde’. Gulshans gezondheid is slecht en ze heeft  

dringend medische zorg nodig. In uw brief roept u de gevangenisautoriteiten in China op om Gulshan Abbas  

onmiddellijk vrij te laten. 

 

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. goetheer.e@gmail.com 

Eline Goetheer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 23 maart 

naar info@vrijzinnigdelft.nl of martijnjunte@xs4all.nl . 

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 27 maart 2021.  

 

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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