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De Tuinman en de Zaaier 

 

De tuinman zaait het zaad 

Waar komt het terecht? 

Het ene zaad komt makkelijk op 

Het plantje groeit en bloeit, krijgt genoeg zon en genoeg water  

en genoeg voeding uit de bodem 

Het andere zaad komt moeilijk op 

Het plantje worstelt, krijgt te weinig zon of te veel wind of te weinig water  

of te weinig voeding uit de bodem 

Tuiman wat kan jij doen? 

 

De Zaaier zaait de zielen 

Waar komen ze terecht? 

De ene ziel wordt geboren in een mens, die alles mee heeft om te groeien en bloeien 

De andere ziel wordt geboren in een mens, die moet worstelen om tot groei en bloei te komen. 

Medemens wat kan jij doen? 

 

Tirza Drisi 

 

Benefietconcert Oekraïne  
 

Op zaterdag 26 maart werkten Taco Smit, René Strengholt, Christo 

Lelie, Jac Veugelaers en ondergetekende samen om een mooi  

concert te organiseren in de Nieuwe Kerk en geld op te halen voor 

Oekraïne. In totaal is een bedrag op gehaald, na aftrek van kosten, 

van rond de 4.000 euro. Een mooi resultaat. Het lijkt me de moeite 

waard om in de nieuwsbrief terug te blikken op de afgelopen twee en 

een halve week. 
 

In een mum van tijd was een programma gereed van zeven  

optredens. De rode draad was niet het inhoudelijke programma, 

maar de bereidheid om mee te werken. Christo Lelie & Riëtte 

Beumer, Breeze Recorder Consort, Ard Verkerke & Reinilde  

Zevenbergen, Svetlana Lohman & Nathalie Merfort, Oleg Lysenko, 

Martijn Ek-Becking, en Delconto onder leiding van Tamara  

Obreskova, op de piano begeleid door Robert Kops maakten er een 

feestje van. Arnold Vromans praatte de avond aan elkaar.  

Vrijwilligers van het Rietveld Theater zorgden er samen met de kosters van de nieuwe kerk en Theo Klein voor dat 

alles op rolletjes liep.  
 

De medewerking van Zingen in de Kerk van Kerk in Actie en de Stichting Oude en Nieuwe Kerk hadden het project 

een stevige basis gegeven. Door de samenwerking met de initiatiefgroep Delft steunt Oekraïne kreeg het vleugels. 

Onder de Delftse ondernemers, die zo bereikt werden, bestond een grote bereidheid om mee te werken. Een 

vleugel, bossen bloemen, drukwerk, koffie, drankjes in de pauze, chocoladetruffels, lintjes, allerlei ondernemers 

droegen naar vermogen bij.  
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Zo werd het concert tot een evenement. Daarmee bedoel ik dat de nadruk gaandeweg verschoof van het ophalen 

van geld naar gelegenheid bieden om iets te doen. Steeds weer bleken mensen bereid om zich in te zetten, omdat 

ze zochten naar een manier om iets te doen. Dat werd de motor van het geheel: de ruimte om uiting te geven aan 

gevoelens van onmacht en een verstoord rechtvaardigheidsgevoel. 
 

Een uiting in het bijzonder viel op. Een Oekraïense vrouw riep bij het woord van welkom in het Oekraïens iets  

onbehoorlijks over Russen. Daar kwam een reactie op, waardoor een verhit gesprek ontstond na afloop. Dat was 

ongemakkelijk en pijnlijk, maar het was goed dat het gezegd werd. Hierdoor landde het project ook weer.  
 

Als ik eerlijk ben, moet ik tot de conclusie komen dat we met elkaar het concert ook voor elkaar hebben  

georganiseerd. Met ‘elkaar’ doel ik op iedereen die er was, die avond, en die in de weken vooraf meewerkte. Dat 

maakt het concert niet minder waardevol, maar roept ook de vraag op: hoe nu verder? Het zou mooi zijn als dit 

evenement kan uitlopen op een structurele inspanning om mensen te helpen landen in Delft, op een initiatief om hen 

een warm welkom te bieden.  
 

Onderdeel van zo’n warm welkom is, wat mij betreft, ook aandacht voor het ressentiment jegens de Russen. Werk je 

zo niet, onbedoeld, mee aan het plan van de dictator om groepen tegen elkaar uit te spelen? Wie zijn je  

bondgenoten? Hoe ga je om met wraakgevoelens? Mooi is niet het goede woord, maar wel belangrijk dat de realiteit 

ook gevoeld werd op een geslaagde avond waar het onheil van de oorlog op afstand werd gehouden door muziek, 

saamhorigheid en inspiratie. 
 

Martijn Junte 

 

Bij de vieringen 
 

Zondag 3 april   Toon Vessies, organist Sabine Geerlof 

   Abtswoude, 10.30 uur 
 

   Piet van Lingen en Monique Toonen zullen in de dienst hun  

   enthousiasme voor de Stichting Solar Cooking met ons delen. In  

   april collecteren we voor deze stichting. 

 
Zondag 10 april  Reinhold Philipp, organist Harmen Kooistra 

   Abtswoude, 10.30 uur 

 
 

Donderdag 14 april  Witte Donderdag 

   Martijn Junte, organist Christo Lelie 

   Abtswoude, 19.30 uur 

 

Zaterdag 16 april Paaswake ‘Bijbels theater’ 

   Met medewerking van: Marike van der Kramer, Hein Vaartjes, Annalena Hoyer,  

   Harmen Kooistra en Martijn Junte 

   Lutherse Kerk, 19.30 uur 

 

Zondag 17 april  Pasen 

   Marianne van den Broek, organist: Arjan de Vries 

   Abtswoude, 10.30 uur 
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Zondag 24 april  Martine Wassenaar, organist: Harmen Kooistra 

   Lutherse Kerk, 9.30 uur 

 

Zondag 1 mei   Gé de Joode, organist: Sabine Geerlof 

   Abtswoude, 10.30 uur 

 

Collectedoel april 

 

Stichting Solar Cooking 
Voor de maand april heeft de diaconie gekozen voor de 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.  

Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Solar Cooking: solarcookingkozon.nl 
 

Piet van Lingen en Monique Toonen zullen in de dienst van 3 april hun enthousiasme voor de Stichting Solar  

Cooking met ons delen.  

 

In alle diensten is de 2e collecte voor de eigen gemeente NL21 INGB 00001163 33 t.n.v. Buitengewone  

Wijkgemeente der Vrijzinnig Hervormden Delft. 

 

Paaswake - Heilig theater 
 

Op 16 april houden we de Paaswake in de Lutherse Kerk en voeren een heilig theater op. Marike van der Kramer en 

Hein Vaartjes blikken als Maria Magdalena en Judas Iskariot terug op de Goede Vrijdag. Ze vragen zich af wat tot de 

traumatische gebeurtenissen van die dag geleid heeft. Ze bezien erbij ook hun eigen rol. 

 

Hun monologen vormen het hart van de samenkomst. Verder wordt meegewerkt door Annalena Hoyer (zang) en 

Harmen Kooistra (piano) en Martijn Junte. De avond is een tweeluik, waar bij het binnen brengen van de paaskaars 

de overgang markeert naar het tweede luik. Dat wordt om een reactie gevraagd van de aanwezigen.  

 

We hopen op een mooie opkomst. Te  

gemakkelijk gaan we er met elkaar vanuit dat 

een kerkdienst er gewoon altijd is of wij nu 

komen of niet. Te gemakkelijk gaan we ervan 

uit dat iedereen zich wel uitgenodigd weet om 

te komen. Maar, als een dienst een feestje is, 

hebben we dan wel genoeg laten merken dat 

iedereen van harte is uitgenodigd?  
 

Martijn Junte 
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Activiteiten in april 

 

Meditatie 
Maandag-meditatie 

Op 4, 11 en 25 april van 20.00 -21.00 uur in de Oudkatholieke Kerk (Bagijnhof 21).  

Informatie en contactpersoon: j.veugelaers@gmail.com 

 

Dinsdag-meditatie 

We beginnen weer met de meditatie op de dinsdagmiddag. Op 5, 12 en 19 april van  

16:00-17:00 uur bij Motiv in de tuinzaal. 

 

Pilot cursus Vrijzinnigheid 
In de vorige Nieuwsbrief werd een cursus vrijzinnigheid aangekondigd. Een heel aantal mensen gaf aan hier  

interesse in te hebben. Zo’n cursus kan zinvol zijn. Wie kan immers gemakkelijk uitleggen wat vrijzinnig is? Aan de 

andere kant hebben veel mensen best een idee wat het zou kunnen betekenen. De inzet van de cursus is om die 

twee kanten te verbinden. Daarom is het goed om met een oriënterende bijeenkomst te beginnen.  

De avond zal begonnen worden met een korte inleiding. Daarna is er ruimte om met elkaar te bespreken waaraan 

behoefte is, welke ruimte er moet zijn voor persoonlijke inbreng en hoe we die invullen. 

 

Datum:   dinsdag 10 mei, 19:30 uur 

Locatie:  Koorzolder Lutherse Kerk, Noordeinde 4 

Informatie:  martijnjunte@xs4all.nl (aanmelden niet nodig) 

 

Filmkring 
De organisatie van de Filmkring wordt overgenomen door Marianne van den Broek.  

De mensen die op de mailinglijst van de Filmkring staan, zullen in het vervolg van  

Marianne een mailtje kunnen verwachten. 

 

De volgende filmkring is op vrijdag 29 april. Zet die datum alvast in je agenda. Het 

wordt dan een middagfilm. Een paar dagen van tevoren zal Marianne doorgeven uit 

welke middagfilms gekozen kan worden. 

 

Wil je ook deelnemen aan de Filmkring? Stuur een mail naar Marianne via mcvdenbroek@gmail.com . 

 

Museumkring 
Voor de Museumkring is (nog) niet zoveel animo. Ton Severijnen gaat van start met de paar mensen die zich bij 

hem hebben aangemeld. 

 

Bezoek tentoonstelling 
Een bezoek aan de tentoonstelling Van God Los? De onstuimige jaren zestig in het Catharijne Convent te Utrecht. 

Wie hiervoor belangstelling heeft, kan zich aanmelden bij Tirza Drisi, e-mailadres: drisi_tirza@hotmail.com 

Mogelijke data voor een bezoek aan deze tentoonstelling zijn: 6 mei of 13 mei. 
 

 

mailto:j.veugelaers@gmail.com
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Zomerretraite 2022 Zundert 
Ook dit jaar gaan we weer naar Zundert. Samen de stilte beleven, het ritme van de getijden 

meemaken in de sfeer van het heilige bij de Trappisten van het klooster Abdij Maria 

Toevlucht. Er zijn twee mogelijkheden: vanaf donderdag 30 juni tot zondag 3 juli (kosten  

€ 150) of vanaf vrijdag 1 juli tot zondag 3 juli (kosten € 95). Opgeven bij Margot Mekkes 

(mamekkes@kpnmail.nl).  
 

Margot Mekkes & Martijn Junte 

 

Stadsklooster - Gnostische geneescirkel 2022 
Veel mensen besteden tijd aan gebed of meditatie vanuit de zorg voor het emotionele en  

spirituele welzijn van hun geliefden of henzelf. Sinds het begin van de Coronacrisis komen we vanuit 

het Stadsklooster Delft in een groep bij elkaar om samen een gnostische geneescirkel te vormen.  

Deze praktijk van genezen is voortgekomen uit een eeuwenoude Gnostisch- Christelijke traditie. De  

basishandelingen zijn het gebed, handen opleggen en zalven met olie. Het reciteren van de heilige 

namen voor God in het Hebreeuws is een belangrijk onderdeel evenals het visualiseren van heilige 

wezens zoals Jezus/ Yeshua en Maria Magdalena. Soms sluiten we af met het zingen van een mooie mantra.  

 

Gemiddeld een keer per maand komen we een middag (14.00 - 15.30) bij elkaar. In 2021 deden we het voor onze 

veiligheid soms in Zoom. Gelukkig kunnen we nu elkaar weer in levenden lijve ontmoeten op de mooie koorzolder 

van de Lutherse kerk in Delft. 

 

Data: Woensdagmiddag 20 april, 18 mei en 15 juni  

Locatie: Lutherse kerk, Noordeinde 4  

Kosten: € 5,00 

Aanmelden: schaafanja@gmail.com 

 

Vanuit de Kerkenraad 
 

Motiv Paaswandeling (Easter walk) 
De Easter Walk is bedoeld om mensen in Delft in contact te brengen met  

internationale studenten. Wie zich opgeeft, wordt gekoppeld om samen te  

wandelend. Gaandeweg is het soms makkelijker om kennis te maken. 
 

De bestemming is Kethel, ten noorden van Schiedam en bezuiden Delft. Daar 

staat een lunch gereed. Wie met openbaar vervoer terug wil: er is een tramhalte 

dichtbij. Een week van tevoren worden de koppels bekend.  

Vragen via motiv.connects@gmail.com.  
 

Bij slecht weer kun je met je gekoppelde student eigen plannen maken.  

Opgeven kan via: https://tinyurl.com/yh2jy4sz . Dit is een gezamenlijk initiatief van samenwerkende kerken in Delft, 

internationale studentenverenigingen DISS en Delft United en Motiv Connects.  

 

Heidag 
Op 23 april komen de werkgroep Vrijzinnig Delft en de kerkenraad samen op een heidag. Daar gaan we in gesprek. 

Om te voorkomen dat het een gesloten gezelschap wordt, zijn ook een aantal leden en vrienden welkom.  
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Eén weekend - twee passies 
In het weekend van 9 en 10 april, voorafgaand aan de Stille Week, worden er in de Oude en Nieuwe Kerk twee 

verschillende passies uitgevoerd: De Passion Delft en de Jonge Matteüs. Eigentijds of klassiek, maken de beide 

passies de vertaalslag van het verhaal van het lijden en sterven van Jezus naar mensen van vandaag. 

 

De Passion Delft 
Op zaterdagavond 9 april vertelt de Passion Delft (net zoals de landelijke Passion) het 

verhaal van de laatste uren van Jezus met bekende Nederlandstalige popliederen, tek-

sten en foto’s. De uitvoering is in de Nieuwe Kerk om 20.00 u (zaal open vanaf 19.30 u). 

Vooraf kan iedereen een route door de binnenstad meelopen met een lichtkruis. Deze 

wandeling begint om 19.00 u bij de Oude Kerk en eindigt rond 19.30 u in de Nieuwe 

Kerk, waar de deelnemers de uitvoering van de Passion kunnen meemaken. https://

www.facebook.com/passiondelft/  

 

Vrijwilligers gezocht voor de Passion 
Om de uitvoering van de Passion mogelijk te maken, worden er nog vrijwilligers gezocht voor: 

Vervoer en opbouw podium op vrijdagavond 8 april 

Opbouw van geluid en licht op zaterdag 9 april overdag 

Het dragen van het lichtkruis van de Oude naar de Nieuwe Kerk, op 9 april vanaf 19.00 u 

Helpen met de catering en bij de ingang van de kerk 

BHV’ers 

Helpen met opruimen op 9 april vanaf 22.00 u. 

Meedoen? Je kan je opgeven bij Fred van Helden, favanhelden@gmail.com; of René Strengholt, 

rene.strengholt@gmail.com, 06-17008025 

 

De Jonge Matteüs 
Op zondagmiddag 10 april om 15.00 u is er in de Oude Kerk de primeur van 

een unieke, Nederlandstalige versie van de Mattheus Passion van Bach, De 

Jonge Matteüs. Om dit unieke muziekstuk en het ingrijpende verhaal erachter 

dichter bij onze tijd en bij jongeren te brengen heeft de Delftse ds. Pieter 

Lugtigheid dit muziekstuk vertaald, bewerkt en ingekort: De Jonge Matteüs 

duurt 1,5 uur en is helemaal in het Nederlands. Waar de evangelieteksten in 

Bachs stuk gezongen worden, worden ze in De Jonge Matteüs verteld door 

twee acteurs. Uitvoerenden zijn het Oude Kerk Bachkoor, Oude Kerk Bach 

ensemble o.l.v.  Mark Tempelaars. Lees meer op www.dejongematteus.nl 

 

Stichting Present zoekt groepenbegeleider 
 

Wil je graag meebouwen aan een samenleving waarin het gewoon is om naar elkaar om te zien?  

Dan is dit misschien iets voor jou: Present Delft is op zoek naar een groepenbegeleider voor 4 uur per week.  

Als groepenbegeleider bereid je onder andere projecten voor en begeleid je groepen tijdens de uitvoer van een  

project. Als je meer wil weten wat de functie precies inhoud, kijk dan op de website van Present Delft,  

stichtingpresent.nl/delft/over-ons/vacatures/, of informeer bij Helma Sollie (0655013459) of Dorothea Langeveld 

(0637558605). 
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Zaterdag 9 april 20.00u Nieuwe Kerk

Zondag 10 april 15.00u Oude Kerk

1 weekend
2 passions
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Vanuit de Diaconie 
 

Collectedoel 
Voor de maand april heeft de diaconie gekozen voor de 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.  

Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Solar Cooking: solarcookingkozon.nl 

 
Piet van Lingen en Monique Toonen zullen in de dienst van 3 april hun enthousiasme voor de Stichting Solar  
Cooking met ons delen.  

 
Contact diaconie 

  

 

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

 email: diaconie@vrijzinnigdelft.nl 
 
 

 

 

Amnesty brieven in april - schrijf je mee? 
 

Wil je meeschrijven? De Amnesty brieven verstuur ik per e-mail aan wie daarin is 

geïnteresseerd. Je kunt dan zelf de brieven ondertekenen en versturen. Iedere 

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. 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 van Zimbabwe,  

Nigeria en Columbia. Portokosten €1,55 

 

Zimbabwe - activist vervolgd voor verzonnen aanklachten 
De 28-jarige politiek activist Makomborero Haruzivishe uit Zimbabwe spreekt zich uit tegen wanbestuur, corruptie en 

ontvoeringen door de regerende partij. Dat is de autoriteiten een doorn in het oog. Er lopen momenteel drie 

aanklachten tegen hem. Hij zou onder meer een illegale demonstratie hebben georganiseerd. Dit zijn valse  

beschuldigingen, bedoeld om hem de mond te snoeren. 

Op 17 februari 2021 reden mannen in burgerkleding Haruzivishe klem en losten schoten. Mogelijk wilden ze hem 

ontvoeren, maar hij schreeuwde om hulp. Ze arresteerden Haruzivishe en brachten hem naar het politiebureau. Hij 

kreeg een celstraf van 14 maanden opgelegd. Volgens de autoriteiten had hij tijdens een demonstratie tegen  

president Mnangagwa in 2020 op een fluitje geblazen om zo demonstranten aan te zetten tot acties tegen de politie. 

Hij kwam op 8 januari 2022, na tien maanden gevangenschap, vrij, maar de aanklachten zijn niet ingetrokken. 

In uw brief roept u de Zimbabwaanse autoriteiten op de aanklachten tegen Haruzivishe onmiddellijk in te trekken. 
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Nigeria - stop de bulldozers! 
Op 29 januari 2022 maakten bulldozers honderden huizen in de sloppenwijken van de Nigeriaanse havenstad Port 

Harcourt met de grond gelijk. De grootschalige ontruiming liet duizenden mannen, vrouwen en kinderen dakloos en 

ontredderd achter. De Nigeriaanse overheid mag mensen niet zomaar op straat zetten. Ze moet bewoners tijdig  

informeren, consulteren en met hen in gesprek gaan om naar oplossingen te zoeken. Gedwongen huisuitzettingen 

zijn onwettig, onrechtvaardig en vormen een ernstige schending van het recht op huisvesting en onder meer het 

recht op gezondheid en het recht op werk. In uw brief roept u de Nigeriaanse autoriteiten op te stoppen met de  

onwettige ontruiming en slachtoffers van gedwongen huisuitzettingen te compenseren voor hun verlies. 

 

Columbia - onderzoek de dood van Kevin Agudelo 
Kevin Agudelo nam op 3 mei 2021 in de stad Cali, in het zuiden van Colombia, deel aan een wake voor een  

jongeman die de dag ervoor tijdens een protest was doodgeschoten. Veiligheidstroepen traden hard op tegen de 

deelnemers aan de vreedzame wake. Ze schoten met scherp en gooiden traangas. Drie jongeren, onder wie de  

22-jarige Kevin, kwamen om het leven. In het voorjaar van 2021 vonden er massale demonstraties plaats in  

verschillende Colombiaanse steden. De zogenoemde ‘Nationale Staking’ was een reactie op een omstreden 

wetsvoorstel voor belastinghervorming die vooral de armeren zou treffen. De Colombiaanse veiligheidstroepen  

gebruikten buitensporig veel geweld om de protesten neer te slaan. Ook riepen lokale autoriteiten andere burgers op 

om de wapens op te nemen tegen de demonstranten. 

In uw brief roept u de Colombiaanse procureur-generaal op onderzoek te doen naar de dood van Kevin Agudelo. 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ANBI-gegevens  RSIN-nr 862227240 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Vrijzinnig Hervormden Delft. 

Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 81808985.   

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 uiterlijk maandag 25 april  

naar info@vrijzinnigdelft.nl  

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 1 mei 2022.  

 

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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