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Bij de diensten 

 

Zondag 2 mei ds. Peter Wilbrink 

  Organist Sabine Geerlof, Zang Piet van Lingen 

  Abtswoude, 10.30 uur 

 

Zondag 9 mei geestelijk verzorger Annalena Hoyer  

  Organist Harmen Kooistra, Zang Dieke de Jong 

  Lutherse kerk, 9.30 uur 

 

Zondag 16 mei ds. Wim Jansen  

  Organist Arjan de Vries 

  Abtswoude, 10.30 uur 

 

Zondag 23 mei  geestelijk verzorger Toon Vessies  

   Organist Christo Lelie,  

   Abtswoude, 10.30 uur 

            

Zondag 30 mei  ds. Marijke Kwant  

   Organist Harmen Kooistra,  

   Lutherse Kerk, 9.30 uur  

 
In de maand mei is de collecte voor PKN Moldavië. Het MCA is een platform opgezet vanuit verschillende kerken in 

Moldavië.  Zij bieden hulp met name aan ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel. 

De economische situatie is slecht, jongeren trekken weg uit de dorpen om zich elders te ontplooien en de ouderen 

blijven achter. Hun pensioen is onvoldoende om de minimale maandelijkse uitgaven te dekken. Een voorbeeld van 

de hulp zijn de activiteiten die in een dagcentrum voor ouderen worden georganiseerd.  Je kan je verhalen delen bij 

een kop koffie, kleding wassen. Tevens is er de mogelijkheid om te douchen en er is ‘tafeltje-dekje’ en thuiszorg.  

Deze zorg is van onschatbare waarde en vaak levensreddend! 

U kunt uw donatie overmaken op NL 75 INGB 0651082846 t.n.v. PKN (inzake Moldavië).  

 

In alle diensten is de 2
e
 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 mei 
 

Alle activiteiten onder voorbehoud coronamaatregelen.  

Aangemelden ontvangen bericht over wijziging data, locatie, omzetting naar digitale kring (Zoom) of  

annulering. 

https://us02web.zoom.us/j/7398960790?pwd=Qi92VmN1TG1ySEJpTE5QNWVIOVF2dz09
https://www.youtube.com/channel/UCYQ81AqgCITIqrO6ByWnbGw
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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 18 mei. 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 . 

 

Muziekmeditatie 
Vrjdag 4 juni 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 4 mei. 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  donderdagen 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 zij  

onderdeel uitmaakt van het kernteam en anderzijds vanuit haar eigen site www.sophiaspirit.nl . 

 

Zomerretraite Zundert 
In overleg met de kloosterlingen van het klooster Abdij Maria Toevlucht te Zundert is besloten om het jaarlijkse 

kloosterweekend d.d. 24/25 juni tot en met zondag 27 juni a.s., door te laten gaan.  Wel is het aantal gasten i.v.m. 

Corona minder dan voorgaande jaren. Maximaal zijn we met 8 personen hartelijk welkom. Inmiddels hebben zich al 

8 personen ingeschreven voor deze zomerretraite. Zij zullen door Margot Mekkes op de hoogte worden gesteld over 

de door het klooster genomen Coronamaatregelen. Op dit moment kan men daarover nog niets zeggen, daar dat 

uiteraard mede afhangt van de door overheid gestelde voorwaarden eind juni. Indien u toch ook nog zou willen 

deelnemen, kunt u zich melden bij Margot Mekkes, die u dan op de reservelijst zal laatsen: mamekkes@kpnmail.nl   

 

mailto:jbruggeling@xs4all.nl
http://www.sophiaspirit.nl
mailto:mamekkes@kpnmail.nl


Vanuit de Kerkenraad 
 

Als kerkenraad hebben we binnenkort een gesprek met de classispredikant Gerrit van Meijeren over de  

mogelijkheden op welke wijze we het ziekteverzuim van Martijn Junte kunnen opvangen, invullen. 

 

Toekomst Vrijzinnig Delft 
Zoals u wellicht zich nog kunt herinneren is er in 2019 een enquête uitgezet onder al onze leden en vrienden.  Na 

een aantal gemeenteberaden met elkaar gesproken te hebben over de resultaten en conclusies hebben Arjan de 

Vries en Jac Veugelaers de notitie ‘Toekomst Vrijzinnig Delft’ opgesteld. De kerkenraad heeft toen besloten om deze 

notitie als uitgangspunt te nemen voor de verdere beleidsontwikkelingen. Het was de bedoeling om in 2020 e.v. daar 

gemeentebreed aandacht aan te schenken. Helaas heeft CoVid-19 daar een stokje voor gestoken.  Toch hebben we 

als kerkenraad niet stil gezeten. Uiteraard hebben we met Martijn gesproken over de uitvoeringsmogelijkheden en 

ook met het bestuur van de Vereniging Vrijzinnig Hervormden Delft over de financiële consequenties. Tevens  

hebben we Patrick de Jong bereid gevonden om met ons mee te denken over de vormgeving van ons communicatie

- en PR-beleid. De kerkenraad zal al voor de zomervakantie verdere stappen ondernemen, om het één en ander 

goed voor te bereiden. Graag willen we dat doen met meerdere personen. Als u daarvoor belangstelling heeft, kunt u 

contact opnemen met Marike van der Kramer mvdkramer@ziggo.nl of 06-24204984. De geplande datum voor dit 

overleg is 20 juni a.s. Hopende dat we vanaf september weer als gemeenteleden en vrienden met elkaar fysiek 

samen mogen en kunnen komen, zullen we in het najaar een aantal gemeenteberaden organiseren om met elkaar 

van gedachten te wisselen over de toekomstvisie van Vrijzinnig Delft. 

 

Wijziging Ledenadministrateur 
Piet van Lingen zal de ledenadministratie overdragen aan Annalena Hoyer. Piet, hartelijk bedankt voor het  

voortreffelijk beheren van ons leden- en vriendenbestand. Het lijkt zo eenvoudig, maar het invoeren, wijzigingen e.d. 

uitdraaien van etiketten vanuit het Leden registratiesysteem protestantse kerk is toch een hele klus. Nogmaals dank 

daarvoor! 

 

Kringseizoen 2021-2022 
April en mei zijn de maanden dat de kerkenraad zich begint te richten op het nieuwe kringseizoen. 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 

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!  
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Periodieke schenkingsakten 
 

Overweegt u Vrijzinnig Delft voor een bepaalde periode een vast bedrag te schenken? Dan kunt u denken aan het 

afsluiten van een periodieke (voorheen: notariële) schenkingsakte. Het geschonken bedrag is dan volledig aftrekbaar 

van de belasting. Vrijzinnig Delft betaalt als goed doel 0% successie/schenkingsrecht.  

Vrijzinnig Delft heeft een ANBI-status.  

 

Bankrekeningnummer is: NL21 INGB 0000 1163 33 t.n.v Buitengewone Wijkgemeente v.d. Vrijzinnig Hervormden 

Delft.  

 

Nummer aftrek op belastingaangifte:  

RSIN-nr 862227240 onder de naam: Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormden te Delft  

 

Wilt u ons als particulier steunen met een periodieke schenking, dan kan dat door middel van een periodieke  

schenkingsovereenkomst. Dit scheelt notariële kosten. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen een officiële akte door de 

notaris te laten opmaken. 

 

Voor fiscale aftrekbaarheid 
Als u besluit een periodieke schenkingsakte af te sluiten dan stelt de fiscus een aantal voorwaarden om het bedrag 

volledig te mogen aftrekken van de belasting: 

De voorwaarden die hieraan door de Belastingdienst worden gesteld zijn als volgt: 

- De gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. 

Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. U mag zelf 

bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus 

minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken. 

- U dient deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over te maken onze stichting. De gift stopt bij uw  

overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet bij het vastleggen van de gift 

wel een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander. 

 

Afsluiten Periodieke Schenkingsakte 
U kunt meer informatie en  de benodigde formulieren downloaden vanaf de website van Kerkbalans  

Voor een aanpak en voorbeelden zie de hierna volgende links van Kerkbalans. 

- PKN Folder ‘Voor hetzelfde geld geeft u meer’ (Deze folder is te bestellen bij de Protestantse Kerk) 

https://www.kerkbalans.nl/app/uploads/2020/07/13k_PKN-voor_hetzelfde_geld.pdf  

- Modelovereenkomst periodieke gift Diaconie (PKN) 

https://www.kerkbalans.nl/app/uploads/2020/07/13jb_PKN-Modelovereenkomst_periodieke_gift_-

_Diaconie_2016.pdf 

 

U kunt de formulieren invullen en ondertekenen en daarna inleveren of opsturen aan onze penningmeester,  

Gé de Joode, 

o.v.v. Periodieke Schenkingsakte 

Delfgauwseweg 228, 2628 EZ Delft 

Tel. 015 257 2012 

E-mail: gjwdejoode@hotmail.com  
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Vanuit de Diaconie 
 

Collectedoel mei 
In de maand mei is de collecte voor PKN Moldavië. Het MCA is een platform opgezet vanuit verschillende kerken in 

Moldavië.  Zij bieden hulp met name aan ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel. 

De economische situatie is slecht, jongeren trekken weg uit de dorpen om zich elders te ontplooien en de ouderen 

blijven achter. Hun pensioen is onvoldoende om de minimale maandelijkse uitgaven te dekken. Een voorbeeld van 

de hulp zijn de activiteiten die in een dagcentrum voor ouderen worden georganiseerd.  Je kan je verhalen delen bij 

een kop koffie, kleding wassen. Tevens is er de mogelijkheid om te douchen en er is ‘tafeltje-dekje’ en thuiszorg.  

Deze zorg is van onschatbare waarde en vaak levensreddend! 

U kunt uw donatie overmaken op NL 75 INGB 0651082846 t.n.v. PKN (inzake Moldavië).  

 

Contact diaconie 
 

 

 

 

 

 

 

Amnesty brieven in mei -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 mei -uiterlijk versturen 31 mei- schrijven we een brief aan autoriteiten in Taiwan, 

Rusland en China. Portokosten €1,55.  

 
Taiwan: gratie voor Chiou Ho-shun 

Chiou Ho-shun uit Taiwan zit al 32 jaar in de dodencel. Hij werd gemarteld om een moord en een ontvoering te 

bekennen. Chiou Ho-shun uit Taiwan was een jongeman van 29 toen hij ter dood werd veroordeeld. Hij is nu 61 en 

nog steeds in afwachting van zijn executie. Zijn proces werd 11 keer overgedaan, met telkens hetzelfde vonnis.  

Chiou werd veroordeeld voor moord en ontvoering, maar het ‘bewijs’ daarvoor werd verkregen door marteling. Hij 

kreeg water met peper in zijn mond en neus gegoten, werd geslagen, moest op ijs zitten en kreeg elektrische 

schokken toegediend. De doodstraf is een wrede, onmenselijke en vernederende straf. Amnesty is tegen de 

doodstraf, altijd en overal. In uw brief roept u de Taiwanese president op om Chiou Ho-shun gratie te verlenen. 

 
Rusland: stop de vervolging van Mikhail Iosilevich 

Activist Mikhail Iosilevich uit Rusland kan zes jaar celstraf krijgen omdat hij volgens de autoriteiten zijn café ter  

beschikking stelde aan een ‘ongewenste’ organisatie. Hij wordt aangepakt vanwege zijn inzet voor vrijheid van 

meningsuiting en demonstratie. 

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

email: diaconie@vrijzinnigdelft.nl 

mailto:diaconie@vrijzinnigdelft.nl
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Mikhail Iosilevich is een activist die zich inzet voor vrijheid van meningsuiting en demonstratievrijheid. De overheid 

opende in oktober 2020 een strafzaak tegen hem omdat hij zijn café beschikbaar zou hebben gesteld aan de 

‘ongewenste organisatie’ Open Russia, voor een training van verkiezingswaarnemers. Volgens Iosilevich is dit  
onjuist en werd de training gehouden door een andere organisatie, de verkiezingswaakhond Golos. Hij zegt dat er 

geen bewijs is voor zijn betrokkenheid bij Open Russia. ‘Ongewenste organisaties’ vormen volgens de Russische 

overheid een bedreiging voor de staat. Sinds 2015 wordt de wet op de ‘ongewenste organisaties’ gebruikt om vooral 

buitenlandse organisaties die Russische maatschappelijke bewegingen en organisaties steunen te verbieden. De 

autoriteiten proberen zo onafhankelijke organisaties het werken onmogelijk te maken. 

In uw brief roept u de Russische autoriteiten op om te stoppen met de vervolging van Mikhail Iosilevich. 

 
China: activiste Li Qiaochu vast voor aankaarten marteling 

Li Qiaochu is een prominente activiste. Ze werd begin februari 2021 opgepakt, waarschijnlijk omdat ze twitterde over 

de ervaringen van enkele Chinese mensenrechtenverdedigers met marteling en slechte  

gevangenisomstandigheden. 

De Chinese mensenrechtenverdediger Li Qiaochu is een prominente feministe, die onderzoek doet naar rechten van 

vrouwen en werknemers. Vanwege haar mensenrechtenwerk heeft ze diverse aanvaringen met de Chinese  

overheid gehad. Ze zat in 2020 bijna een half jaar vast zonder enig contact met de buitenwereld. Ze zegt in die tijd 

slecht te zijn behandeld. 

Li Qiaochu wordt momenteel vastgehouden in een ziekenhuis. Vanwege haar vreedzaam activisme, en omdat ze de 

marteling van mensenrechtenverdedigers aankaartte, wordt ze aangeklaagd voor ‘aanzetten tot ondermijning van de 

staat’. 

In uw brief roept u de Chinese autoriteiten op om Li Qiaochu 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. 

vriendelijke groet, 

Eline Goetheer  

goetheer.e@gmail.com 

 

Crowdfunding Van Oeckelenorgel gestart 

 

In de Lutherse kerk in Delft staat het uit 1889 stammende Van  

Oeckelenorgel. Het heeft 27 stemmen en bestaat uit Hoofdwerk, Bovenwerk 

en Pedaal. 

In 2015 zijn Hoofdwerk en Pedaal gerestaureerd door Orgelmakerij Reil. De 

werkzaamheden betroffen met name de windladen en mechanieken. 

Destijds ontbrak de middelen om ook het Bovenwerk te restaureren. 

 

Dankzij veel giften van gemeenteleden, opbrengsten van acties en  

concerten en fondsenwerving is er € 56.000,- binnengehaald van de  

benodigde € 66.000,-.  

Wij missen dus nog € 10.000,-.  

 

Daarom een crowdfunding gestart.  

De actie is geplaatst op een landelijke website onze actie is geplaatst waarop u kunt doneren. 

Bij een crowdfunding moet er iets tegen over staan.  

Tegenover uw donatie staat een tegenprestatie, zoals een orgelconcertje in de Lutherse kerk, Oude kerk en Nieuwe 

kerk, alle op loopafstand in de historische binnenstad van Delft.  

mailto:goetheer.e@gmail.com
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Of een boottocht vanuit Delft naar Den Haag alwaar een concert wordt gegeven in de Lutherse kerk. Zowel in de 

grote kerken in Delft als de inde Lutherse kerk in Den Haag staan fraaie Bätz orgels. 

De organisatie van een en ander is uiteraard wanneer het weer mogelijk is, mogelijk eind augustus/begin september. 

U kunt ook een orgelpijp adopteren of u krijgt een fles orgelwijn of zo maar een donatie geven kan uiteraard ook. 

Hoe dan ook. Dit zijn de laatste loodjes en vragen wij u om een donatie. 

 

Hoe werkt het? 

Ga naar www.voordekunst.nl/projecten/11804 

Daar staat uitgebreid de actie omschreven en is het in een filmpje uitgelegd. 

Daar staat ook de doneerknop en kunt u aangeven welke tegenprestatie u wenst. 

 

Komt u er niet uit of heeft u nog een nadere vraag neem dan even contact op met de kerkrentmeester van de  

Lutherse Gemeente in Delft: Dick van Loenen 0649945568 of dickvanloenen@hotmail.com 

Help ons met de laatste loodjes want Orgelmakerij Reil begon al op dinsdag 6 april 2021.  

Daarna kan het orgel er weer minstens 30 jaar tegen. 

 

Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 25 mei 

naar info@vrijzinnigdelft.nl  

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 30 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 

http://www.voordekunst.nl/projecten/11804-
mailto:dickvanloenen@hotmail.com
mailto:info@vrijzinnigdelft.nl
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