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Hersteld 

 

Met ingang van februari ben ik weer volledig hersteld. Gelukkig kan ik zo mijn  

werkzaamheden weer oppakken. De afgelopen periode is zwaar geweest, al heeft het ook 

heel wat opgeleverd. Helaas, denk ik, dat dit ook op een gezondere en minder belastende 

wijze had gekund. Ik zie dat als de les van deze periode: bezinning op je drijfveren en hoe je 

die in je werk aan bod laat komen, kun je eigenlijk niet ongestraft verwaarlozen. 

 

Vanaf dit moment zal ik met hernieuwde energie mijn werk in Delft weer oppakken. De  

huidige periode is er een van opstarten. Ik merk alweer dat mijn tijd beperkt is. Daarom bij 

deze de oproep om direct of via een kerkenraadslid of contactlid mij te laten weten als  

iemand aandacht nodig heeft.  

 

De focus ligt op dit moment bij de inzet van de Werkgroep Vrijzinnig Delft. Hieronder valt het 

een en ander te lezen over hun inzet. Verder zal de vernieuwde website benut gaan worden om naar buiten te  

treden. Dat is geen stap, maar een proces. Door de website te vullen met informatie en te onderzoeken hoe die  

informatie bij mensen terecht komt, die erin geïnteresseerd zijn. 

 

Ten slotte wil ik mijn diepe dankbaarheid uitspreken. Aan u, vanwege het geduld dat u met mij had, terwijl ik nog 

maar net predikant ben. Aan de kerkenraad en de mensen die actief zijn in commissies. Het is hun inzet die ervoor 

heeft gezorgd en ervoor zorgt dat Vrijzinnig Delft draait.  

 

Uit hun midden wil ik twee mensen in het bijzonder bedanken. Jan Kroon om te beginnen. Hij heeft bij afwezigheid 

van de predikant, naast zijn rol als voorzitter, ook in geestelijke zin de touwtjes in handen genomen. Het was fijn om 

te weten dat ook die taak in goede handen was. De ander is Marike van der Kramer. Zij was voor de kerkenraad 

mijn eerste aanspreekpunt. We spraken af, ze belde of stuurde appjes als iemand of iets mijn aandacht nodig had. 

Daarbij verloor ze mijn welzijn nooit uit het oog.  

Martijn Junte 

 

Bij de vieringen 

Zondag 30 januari   Karl van Klaveren, organist Harmen Kooistra 

   Lutherse Kerk, 9.30 uur 

 

Zondag 6 februari Len Lafeber, organist Sabine Geerlof 

   Kapel Abtswoude, 10.30 uur 

 

Zondag 13 februari  Martijn Junte, organist Christo Lelie  

   Lutherse Kerk, 9.30 uur 

 

Zondag 20 februari   Tina Geels, organist Harmen Kooistra  

   Kapel Abtswoude, 10.30 uur 

 

Zondag 27 februari   Ivo de Jong, organist Arjan de Vries, Lutherse Kerk 9.30 uur 
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Collecten bij de diensten in februari 

 

Stichting Cleanup All 
In de maand februari is de 1e collecte voor Stichting Cleanup All. Deze stichting is een 

burgerinitiatief van twee Delftse ondernemers, Angelique en Mira.  

Angelique is oprichtster van de lunch café ‘Van 9 tot Zeven’. Mira runt met veel plezier het 

workshopatelier ‘Bij Ons Delft’. Daarnaast werkt ze bij ‘Werkse!’ waar zij mensen met een 

arbeidsbeperking begeleid in het groen en in het ophalen & opruimen van zwerfafval.  

Ze delen hun passie voor een schone en natuurlijke leefomgeving voor mens en dier. 

Daarop richt zich ook hun stichting. Ze ruimen, op een leuke & leerzame manier, het 

zwerfafval op en proberen het terug te dringen. Zij doen dit met hulp van vrijwilligers, sponsoren en de Gemeente(n). 

Ze zijn actief met het organiseren van Cleanups, workshops en andere activiteiten zoals het geven van voorlichting 

op scholen en in buurtcentra. 

Met hun enthousiasme en doorzettingsvermogen inspireren en mobiliseren zij vrijwilligers, ondernemers en  

gemeentes om bij te dragen aan een groenere wereld. 

De eerstkomende Cleanup is op zondag 20 februari 2022. Op die dag trekt het team van vrijwilligers -volwassenen 

en kinderen- door de wijk Wippolder. Iedere maand komt een andere wijk aan bod. De Canal Cleanup staat voor 25 

september op de planning. Niet alleen een schoner Delft is het doel, maar ook bewustwording met betrekking tot de 

hoeveelheid afval die wij produceren.  

Zondag 13 februari zullen deze initiatiefnemers naar de dienst in de Lutherse Kerk komen om te vertellen over hun 

organisatie.  

Kijk ook eens op cleanupall.nl  

 

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

Wijkgemeente der Vrijzinnig Hervormden Delft. 

 

Alledaagse spiritualiteit: waar zwerfvuil mij brengt 

 

Naar aanleiding van het collectedoel van deze maand graag aandacht voor 'Zomaar ineens. Verhalen 

over alledaagse spiritualiteit'. In deze publicatie van de VVP schreef Anne de Bruin-v.d.Graaf een 

inspirerend artikel met bovenstaande titel. Ze beschrijft hoe zij frustratie omboog naar iets positiefs en 

daarmee ook anderen inspireert.  

Het artikel is via de volgende link te lezen.  

www.vrijzinnig.nl/publicaties/zomaar-ineens/item/alledaagse-spiritualiteit-waar-zwerfvuil-mij-

brengt.html   

 

Oproep van de werkgroep Vrijzinnig Delft 
 

In de afgelopen weken is een aantal mensen actief geweest om het onderlinge contact tussen leden en vrienden 

aan te jagen. Ze hebben allen contact gezocht met een aantal mensen om hen te spreken of op te zoeken. De inzet 

was van hen horen hoe ze de coronaperiode zijn doorgekomen. Ook de vraag wat zij van Vrijzinnig Delft  

verwachtten kwam aan de orde.  

Voor allen gold dat ze op een bijzondere en inspirerende manier gemeenteleden hebben gesproken, die ze nog niet 

kenden. Zij geven graag het stokje door! Hun en onze vraag is: wie heeft tijd en zin om kennis te maken met leden 

en vrienden van Vrijzinnig Delft, die zij nog niet kennen. Aan de tijdsbesteding hoeft het niet te liggen. Het gaat om  



de uitgestoken hand. Eén ander lid of vriend benaderen is genoeg. 

Opgeven kan bij Martijn Junte (martijnjunte@xs4all.nl of 06 21859121) of Jaap Verbeek 

(jaap.verbeek@ideanuova.nl). Zodra er een groepje is, organiseren we een bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst 

wordt het idee nader toegelicht en zal Martijn wat handvatten bieden voor het leggen van het contact en het maken 

van een afspraak. De eerste bijeenkomst, in de vorm van een workshop, was geanimeerd en gezellig. 

 

Activiteiten in februari 
 

Meditatie 
Maandag meditatie van 20.00 -21.00 uur in de Oudkatholieke Kerk, Bagijnhof 21,  

informatie: j.veugelaers@gmail.com 

 

Kring Zin in ouderdom 
Er zijn voldoende deelnemers om de kring de kring door te laten gaan. Er is nog ruimte voor meer 

deelnemers. Ook wie niet iedere keer aanwezig kan zijn, is van harte welkom.  

 

Deze kring is een combinatie van inleiding, gesprek en actieve inzet door alle deelnemers. De 

begeleiding is in handen van Marike van der Kramer, Jac Veugelaers en Martijn Junte.  

Marike trapt af op 1 februari. Onder haar leiding zullen we beelden van ouderdom bekijken en  

bespreken. Er is ruimte voor stilte en bezinning. We sluiten af met een creatieve verwerking 

waarin verleden, heden en toekomst in een beeld gevat worden. 

Op 15 februari heeft Jac de leiding. Hij heeft als thema ‘aging gracefully’. Hij verbindt levenskunst (ars vivendi) en 

stervenskunst (ars moriendi). We staan stil bij zeven wensen die met de ouderdom verbonden zijn. 

Op 1 maart leidt Martijn de bijeenkomst. Hij zal het thema ‘identiteit en de oudere levensfase’ behandelen. We zullen 

een aantal verhalen over ouderdom lezen en door introspectie op zoek gaan naar herkenning. De creatieve  

verwerking houdt in dat we een periode of moment in ons leven herschrijven aan de hand van een gekozen verhaal. 

De laatste bijeenkomst blikken we terug. De drie inleiders zullen deze bijeenkomst samen voorbereiden. 

 

Data: 1 februari, 15 februari, 1 maart, 22 maart om 10:00 uur 

Locatie: MoTiv, Voorstraat 60 te Delft 

Informatie en aanmelden Marike mvdkramer@ziggo.nl  

 

Filmkring 

Hoera we mogen weer! We kunnen weer naar het Filmhuis. 

Het voorstel is om volgende week vrijdagmiddag of vrijdagavond 4 februari naar de 

film te gaan. Zodra het programma van het Filmhuis bekend is, volgt een voorstel 

waaruit gekozen kan worden.  

Voor deze keer nog: informatie bij drisi_tirza@hotmail.com. Elders in de nieuwsbrief 

staat een oproep om de organisatie van de filmkring over te nemen vanaf de maand 

maart. 

 

Zoekdienst ‘Vrij om te gaan’ 
Op zondag 6 februari starten we in de maandelijkse zoekdienst in de Nieuwe Kerk met een nieuwe serie. Met als 

motto ‘onderweg’ reizen we mee met het volk Israël door de woestijn vanaf de uittocht uit Egypte. We beginnen de 

reis op 6 februari met de geschiedenis van de doortocht van het volk Israël door de Rietzee.  
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De dienst begint om 14.45 u (inloop 14.30 u) en wordt geleid door stadspastor René Strengholt.  

Al bijna 8 jaar bieden we met de zoekdiensten een maandelijkse toegankelijke viering in het hart van Delft met 

ruimte voor ontmoeting en gesprek, met oog voor elkaar, met inhoud en mooie liederen. Er is in de loop van de jaren 

een vaste groep deelnemers gegroeid, maar regelmatig nemen ook nieuwe mensen en leden uit de wijkgemeenten 

deel aan de dienst. De zoekdienst wordt georganiseerd vanuit de Protestantse Gemeente Delft en is onderdeel van 

de Citykerk-in-wording.  

 

Zomerretraite 2022 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.  

Vanaf donderdag 30 juni tot zondag 3 juli; kosten € 150  

Of vanaf vrijdag 1 juli tot zondag 3 juli; kosten € 95 

Opgeven graag z.s.m. in verband met reservering bij Margot Mekkes (mamekkes@kpnmail.com)   

 

Stadsklooster - Geneescirkel en Gegronde spiritualiteit 
Anja Schaafsma zal maandelijks een geneescirkel organiseren. In maart zal zij bovendien een sessie organiseren 

over gegronde spiritualiteit. Op dit moment is het precieze programma nog niet bekend. Voor informatie kan contact 

gezocht worden met Anja (schaafanja@gmail.com). 

 

Komende activiteiten 
In de komende maand zal de wekelijkse meditatie onder leiding van Martijn Junte weer starten. De deelnemers die 

op de lijst staan zullen een uitnodiging ontvangen voor de eerste bijeenkomst. Dan wordt ook besproken of  

dinsdagmiddag nog altijd het meest geschikte tijdstip is. Wie graag meedoet of meer informatie wenst, kan een mail 

sturen naar Martijn (martijnjunte@xs4all.nl).  

In het latere voorjaar zal een serie bijeenkomsten over vrijzinnigheid worden georganiseerd. Over de vorm wordt nog 

nagedacht. Wie interesse heeft, kan een mail sturen naar Martijn Junte (martijnjunte@xs4all.nl).  

 

Vanuit de Kerkenraad 
 

Lutherse Kerk 
Op de Algemene Kerkenraadsvergadering van 17 februari zal weer besproken worden, 

en wellicht besloten, of de Protestantse Gemeente Delft het Lutherse Kerkgebouw zal 

betrekken bij de fusie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de PGD. De  

kerkenraad van de Lutheranen heeft een gedegen onderbouwing opgesteld, waaraan 

ook wij een bijdrage geleverd hebben, om het kerkgebouw wel op te nemen in het 

onroerend goed bestand van de PGD. Als compromis wordt voorgesteld om de toevoeging voorlopig tot vijf jaar te 

beperken en dan een definitieve beslissing te nemen. Dan kan alsnog gekozen worden om af te stoten of te  

behouden. We wachten in spanning af! 

 

Vrijwillige bijdrage 
In februari ontvangt u per post het verzoek om ook in 2022 weer uw vrijwillige bijdrage te schenken aan Vrijzinnig 

Delft, opdat we onze vieringen, pastorale zorg, diaconale projecten, meditaties en andere bijeenkomsten zoals  

kringen voor en door ons als geloofsgemeenschap op een verantwoorde en heilzame wijze in en voor de Delftse 

samenleving vorm kunnen geven.  
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Heidag 
Begin maart komen de werkgroep Vrijzinnig Delft en de kerkenraad samen op een heidag. Daar gaan we in gesprek 

over de Vrijzinnige geloofsbeleving in Delft en omgeving. Om te voorkomen dat het een gesloten gezelschap wordt, 

zal een aantal leden en vrienden worden uitgenodigd. 

Hierboven hebt valt te lezen wat de werkgroep tot nog toe heeft gedaan. Hun inzet is echter niet zozeer gericht op 

het bezoeken van gemeenteleden. De werkgroep wil ons inspireren om het onderlinge contact weer op te nemen. 

De werkgroep wil activiteiten organiseren om ons de gelegenheid te bieden uitdrukking te geven aan het eigen 

karakter van Vrijzinnig Delft. Het is uitdrukkelijk geen vergaderclub of commissie, maar een aantal  

enthousiastelingen dat leuke dingen doet met elkaar en wie daaraan wil meedoen. 

 

Roept u maar 
 

Het thema voor de veertigdagentijd van de landelijke VVP is: ‘Roept u maar!’ Hierin is de vrijzinnige mentaliteit  

herkenbaar, die stelt dat je niet alleen zelf mag beslissen wat je gelooft, maar daar ook uiting aan mag geven.  

Zeggen wat je gelooft, dus, maar ook open staan voor het spreken, het roepen van een ander. Uiteraard kent deze 

openheid ook een spiritueel aspect, een moment van inkeer. We leven niet alleen in het besef te leven in een 

bezielde wereld, we beseffen en aanvaarden dat het goddelijke, dat God zich tot ons richt.  

Ten slotte valt in het ‘Roept u maar!’ ook een maatschappijkritische notie te ontdekken. Iedereen roept maar als het 

haar of hem zo uitkomt. In de veertigdagentijd bezinnen we ons ook op het maken van onderscheid: van welk 

roepen gaat een oproep uit op ons? Welk roepen mogen we laten voor wat het is? Ja, welk roepen vergt een ferm 

‘nee!’ als antwoord.  

De diaconie heeft besloten om aan alle leden een exemplaar van de veertigdagenkalender van de VVP toe te 

zenden. Daarbij krijgt een aantal mensen de uitnodiging: ‘Roept u maar!’. Zij worden kort geïnterviewd. Tijdens de 

veertigdagentijd worden deze opnamen op de vernieuwde website geplaatst. Uiteraard zal op een aantal zondagen 

in de vieringen aandacht geschonken worden aan het thema.  

 

Vanuit de Diaconie 
 

Het jaar 2022 is de Diaconie van start gegaan met de volgende drie nieuwe leden: Jaap Verbeek, Tirza Drisi en 

Tonneke van der Kooij. Jaap en Tirza hebben in de loop van 2021 het stokje van de oudgedienden overgenomen en 

Tonneke is in december de diaconie komen versterken. Om de diaconale taken zoals onder meer het onderhouden 

van contacten binnen de gemeente, naar behoren te kunnen uitvoeren is versterking met nog tenminste één persoon 

wel gewenst. Wie zou de filmkring willen organiseren? Wie zou een museumkring willen organiseren? Wanneer u 

hierin interesse heeft, kunt een berichtje sturen naar diaconie@vrijzinnigdelft.nl 

 

Collectedoel in februari: Stichting Cleanup All 
Deze stichting is een burgerinitiatief van twee Delftse ondernemers, die op een leuke en 

leerzame manier het zwerfafval willen opruimen/reduceren met behulp van vrijwilligers, 

sponsoren en Gemeente. Ze doen dit door middel van het organiseren van Cleanups, 

workshops en andere activiteiten, zoals voorlichting op onder andere scholen en in 

buurtcentra.  

De eerstkomende Cleanup is op zondag 20 februari 2022. Op die dag trekt het team van 

vrijwilligers -volwassenen en kinderen- door de wijk Wippolder. Iedere maand komt een 

andere wijk aan bod. De Canal Cleanup staat voor 25 september op de planning. Niet  
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alleen een schoner Delft is het doel, maar ook bewustwording met betrekking tot de hoeveelheid afval die wij produc-

eren.  

Zondag 13 februari zullen deze initiatiefnemers naar de dienst in de Lutherse Kerk komen om te vertellen over hun 

organisatie.  

 

Contact diaconie 

 

 

 

 

 

 

Amnesty brieven februari - 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 februari -uiterlijk versturen 28 februari- schrijven we een brief aan autoriteiten in Iran, Bangladesh en 

Mexico. Portokosten €1,55 

 

Iran 
Studenten opgepakt en gemarteld 

De Iraanse veiligheidsdienst pakte studenten Ali Youseni (21) en Amir Hossein Moradi (22) in april 2020 op op 

verdenking van het hebben van banden met een oppositiegroep. Na hun arrestatie hielden agenten hen 60 dagen 

vast zonder contact met de buitenwereld. Ze werden geslagen en gedwongen te ‘bekennen’. Op 3 juli 2021 

werden de studenten onder meer aangeklaagd voor ‘het verspreiden van corruptie op aarde’. Als ze hiervoor 

veroordeeld worden, kunnen ze de doodstraf krijgen. Ze werden ook valselijk beschuldigd van het in het bezit  

hebben van explosieven en werden ondervraagd over hun deelname aan vreedzame protesten in 2020. In uw brief 

roept u de Iraanse autoriteiten op Ali Youseni en Amir Hossein Moradi onmiddellijk vrij te laten. 

 

Bangladesh 
Tiener vast vanwege foto op Facebook 

De 17-jarige Dipti Rani Das uit Bangladesh deelde op haar Facebook-pagina een foto van een vrouw met een Koran 

tussen haar benen. De politie pakte haar op en beschuldigde haar onder meer van het beledigen van religieuze  

gevoelens. Dipti, die tot de Hindu-minderheid in Bangladesh behoort, zit al een jaar vast. Ze kan een celstraf van 7 

jaar krijgen. Op de dag van haar arrestatie, op 28 oktober 2020, ging Dipti naar het politiebureau. Ze bood ten  

overstaan van zo’n honderd geestelijken, die een aanklacht tegen haar indienden, haar excuses aan voor de foto. 

Toen later die dag haar huis werd aangevallen, probeerde ze met de trein te vluchten. Maar buurtbewoners stopten 

de trein, brachten haar naar de politie en eisten dat ze gestraft werd. Sindsdien zit Dipti vast. In uw brief roept u de 

autoriteiten in Bangladesh op Dipti Rani Das onmiddellijk vrij te laten. Ze maakte alleen maar gebruik van haar recht 

op vrijheid van meningsuiting. 
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Mexico 
Mexico moet onderzoek doen naar marteling 

José Eduardo Ravelo belde op 23 juli 2021 zijn moeder om te zeggen dat de politie hem twee dagen eerder had  

opgepakt. Hij vertelde haar dat agenten hem sloegen en seksueel mishandelden. De 23-jarige José overleed een 

paar dagen later aan inwendig letsel. 

Nadat José’s moeder het verhaal in augustus naar buiten bracht meldden autoriteiten dat José was opgepakt omdat 

hij onder invloed van drugs was. De openbaar aanklager liet eind oktober weten dat José niet door de politie is  

gemarteld. Maar het onderzoek is nog niet afgerond en de autoriteiten weigeren de internationale richtlijnen voor 

onderzoek naar marteling toe te passen. In uw brief roept u de autoriteiten in Mexico op grondig onderzoek te doen 

naar de beschuldigingen van marteling, seksuele mishandeling en buitensporig politiegeweld tegen José Eduardo 

Ravelo. 

 

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 21  

februari naar info@vrijzinnigdelft.nl  

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 25 februari 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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