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Bij de vieringen 

 

Zondag 5 juni   Pinksteren 

   Martijn Junte, organist Harmen Kooistra 

   Voorhuis, Voorstraat 64 Delft, 10.30 uur 
 

Zondag 12 juni    Amanda Lang, organist Christo Lelie 

   Lutherse Kerk, 9.30 uur 
 

Zondag 19 juni  Martijn Junte , organist Arjan de Vries 

   Abtswoude, 10.30 uur 
 

Zondag 26 juni  Arine Benschop, organist Sabine Geerlof  

   Lutherse Kerk, 9.30 uur 
 

Zondag 3 juli   Marianne van den Broek, organist Sabine Geerlof  

   Abstwoude, 10.30 uur 
 

Zondag 10 juli   Martijn Junte, organist Christo Lelie 

   Lutherse Kerk, 10.00 uur (let op: gewijzigde aanvangstijd) 

 

Pinksteren 5 juni 2022 
 

Op 1e pinksterdag vieren we het Pinksterfeest, nemen we 

afscheid van Piet en Monique van Lingen en houden we een 

gemeenteberaad. Dit alles vindt plaats in het Voorhuis,  

Voorstraat 64 (naast Motiv) vanaf 10.30 uur. 
 

De dienst wordt vormgegeven door Ds. Martijn Junte,  

pianist Harmen Kooistra en een beeldende weergave door 

kunstenaar Kees van der Wee. 
 

Na de dienst drinken we met elkaar koffie (met iets lekkers van Piet en Monique) en nemen we afscheid van Piet 

en Monique vanwege hun verhuizing naar Wageningen. Zij hopen, net als wij, dat alle mensen komen om hen te 

begroeten en te ontmoeten! 
 

Daarna is het eindelijk weer mogelijk: een gemeenteberaad. Met elkaar in gesprek en delen wat ons bezighoudt. 

Voor ons is dat ‘de toekomst van Vrijzinnig Delft’. Wij hopen dat jullie allemaal komen, want zonder jullie kunnen we 

niet!! Hoe houden we het vuur brandende? 
 

Voor de lunch vragen we jullie allemaal iets mee te nemen: belegde boterhammen, salade, hartig taartje… We ver-

zamelen alles en delen dit met elkaar voor de lunch. Wij zorgen voor melk, karnemelk etc. 

We rekenen op jullie komst! 
 

De kerkenraad 
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Vanuit de Diaconie: collectedoel juni 

 

In juni collecteren we voor Because We Carry. 

 

Over Because We Carry 

#bethechangeyouwishtoseeintheworld 

In de zomer van 2015 hadden drie Amsterdamse vrouwen er genoeg van om machteloos toe te 

kijken hoe er moeders, vaders en kinderen verdronken tijdens hun vlucht naar veiligheid. Ze 

besloten de kinderen en hun families te gaan helpen en startten een enorme inzamelingsactie 

voor babydragers. Zonder EHBO diploma en nog nooit in de frontlinie gestaan van een  

humanitaire crisis vlogen de vrouwen, met veel media aandacht, vol energie en met 1000  

babydragers in het ruim naar Lesbos.   
 

Hier werd gelijk duidelijk dat de situatie veel schrijnender was dan ze zich hadden voor kunnen stellen en 

schakelden ze gelijk; naast de babydragers werden er ook bananen en flesjes water uitgedeeld aan de mensen die 

zonder enige bezittingen of geld hun thuisland waren gevlucht en kilometers moesten lopen. 
 

Hier werd gelijk duidelijk dat de situatie veel schrijnender was dan ze zich hadden voor kunnen stellen en 

schakelden ze gelijk; naast de babydragers werden er ook bananen en flesjes water uitgedeeld aan de mensen die 

zonder enige bezittingen of geld hun thuisland waren gevlucht en kilometers moesten lopen. 
 

Een groter plan, en meer hulp was nodig dus bedachten de vrouwen onze formule: elke week een fris, nieuw team 

van over de hele wereld de kans geven om op Lesbos het verschil te maken. Het doel? De vlucht, en steeds vaker 

het verblijf van mensen op de vlucht iets dragelijker te maken. 

 

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

Wijkgemeente der Vrijzinnig Hervormden Delft. 

 
Blauwe zee 
Middellandse Zee heerlijk zwemmen in jouw golven  Hier aan de noordkant verdient 

Je smaakt niet meer zout     de jachtenbouwer 

Jouw zout werd bitter       Daar aan de oost- en zuidkant verdient  

Blauwe lijken op jouw bodem     de mensensmokkelaar 

Zwarte gal in jouw golven 

        Blauwe zee 

Aan deze kille koude noordkant      Blauwe lijken 

Zoeken wij jouw warme kusten op     Zwarte gal  

genietend       Zout werd bitter 

 

Aan die andere droge hete kant zijn zij 

wanhopend 

Aan die andere vochtige broeierige kant zijn zij 

wanhopend 

 

 

Because We Carry 

Off course We Care 

Tirza Drisi 
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Activiteiten in juni 

 

Meditatie 
Maandag-meditatie 

Op 6, 13, 20 en 27 juni van 20.00 -21.00 uur in de Oudkatholieke Kerk (Bagijnhof 21).  

Informatie en contactpersoon: j.veugelaers@gmail.com 

 

Dinsdag-meditatie 

De uitnodigingen voor de meditatie op dinsdagmiddag gaan er weer uit. Op 14, 21 en 28 

juni van 16:00-17:00 uur op de Koorzolder in de Lutherse Kerk. 

 
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 15 juni     Kosten: € 5,00 

Locatie: Lutherse kerk, Noordeinde 4    Aanmelden: schaafanja@gmail.com 

 
Museumkring 
Voor eind juni staat op de agenda het voornemen om Gouda te bezoeken. In het kader van 

Gouda 750 jaar stadsrechten is een bijzondere dubbeltentoonstelling te bezichtigen in  

Museum Gouda en de Sint Janskerk: het wonder van Gouda. Dat wonder heeft betrekking 

op de Goudse Glazen en de altaarstukken, die voor de gelegenheid zijn teruggeplaatst in de 

Sint Janskerk. Deze hebben de tand des tijds doorstaan, omdat in Gouda geen  

beeldenstorm heeft plaatsgevonden. 

 

Naast deze tentoonstelling is een kleine expositieruimte ingericht, die is gewijd aan Dirk 

Volkertszoon Coornhert: de kraamkamer van de Vrijheid. Bijzonder is ook de mogelijkheid 

om Gouda en de ommelanden te bekijken vanaf het dak van de Sint Jan. Naast dit geestelijke voedsel zullen we 

genieten van een koffietafel of een lunch bij onze dominee. Alles ligt op een steenworp afstand van elkaar, dus er 

hoeft niet gevreesd te worden dat er grote afstanden moeten worden afgelegd. 

 

Voorlopige datum: 21 of 28 juni.  

Aanmelding kan per mail bij Ton Severijnen: aj_severijnen@planet.nl . 

 
 

 

mailto:j.veugelaers@gmail.com
mailto:aj_severijnen@planet.nl
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Zin in muziek - het verhaal achter de muziek 
Muziek heeft voor ieder een andere betekenis. Een bepaald lied of muziekstuk 

kan jou in beweging brengen, je raken, ontroeren, blij maken. En waarom? Dat is 

soms niet zo duidelijk. 

 

Zo was er een periode dat ik, wanneer ik uit school kwam, altijd even moest 

luisteren naar, en ook meezingen met een nummer van Stevie Wonder: all in 

love is fair. 

Waarom, dat is nu achteraf interpreteren. Wat ik wel weet is dat ik op de fiets 

naar huis al verlangde dit nummer te horen. Luisterend en meezingend werd ik 

er rustig van, rottige gevoelens van die dag kon ik erin kwijt, mijn hoofd raakte 

leeg en daarna kon ik weer beginnen aan mijn huiswerk. 

 

Heb jij ook een lied dat voor jou een speciale betekenis heeft? 

Hoe mooi zou het zijn wanneer we de verhalen die we hebben bij muziek kunnen delen en elkaar zo verrijken,  

verrassen en inspireren. 

Welke muziek raakt jou en wat is jouw verhaal daarbij? 

 

Graag nodigen wij je uit om te komen op de muziekavond: zin in muziek, een avond vol muziek, zingeving en  

ontmoeting.  

 

Wanneer: dinsdag 28 juni van 20.00-21.30 uur 

Waar: Waarschijnlijk in Delftstede (Phoenixstraat 66) te Delft 

Geef je op bij Dieke of Marianne via: dgdejongste@gmail.com of marianne_van_den_broek@hotmail.com 

 

Retraite weekend abdij Maria Toevlucht in Zundert  
Vanaf donderdag 30 juni t/m zondag 3 juli kunnen we weer naar het klooster in  

Zundert voor onze jaarlijkse stilteretraite. Er wonen twintig Trappisten die een  

trappistenbier brouwen in hun eigen brouwerij. Verder kun je deelnemen aan een 

echt kloosterritme volgens de Benedictijnse traditie van ora et labora. Het werken 

valt mee en is beperkt tot samen afruimen na het eten en ook de strengheid van het 

bidden valt mee omdat je daaraan naar eigen inzicht  kunt deelnemen of niet. Verder 

heb je een eigen kamer ter beschikking met douche en toilet. Dus wat let je om jezelf 

echt een paar rustige dagen cadeau te doen?  
 

Geef je zo snel als mogelijk op, liefst voor 5 juni, vanwege de reserveringen die we moeten bevestigen. Er  

kunnen maximaal 12 personen mee en er is nog genoeg ruimte om je aan te melden. Deelname staat open voor 

iedereen die op de een of andere manier verbonden is met Vrijzinnig Delft. Ook anderen zijn welkom om deel te  

nemen. Je kunt dus ook samen met je man/vrouw of je vriend of vriendin het weekend invullen. 

 

Voor deelname aan het weekend zijn de kosten voor donderdag 30 juni t/m zondag 3 juli 2022 €150,-- per persoon 

(vanaf vrijdag t/m zondag €95,--. per persoon).  

Zodra ik je opgave heb krijg je van mij een prijsopgave om te voldoen aan Vrijzinnig Delft. Vrijzinnig Delft betaalt in 

een keer aan de abdij Zundert. Verdere details over betalen, meerijden en zelf lakens meenemen volgen nog zodra 

je aanmelding binnen is. 

 

Opgeven bij Jac Veugelaers (e-mail: j.veugelaers@gmail.com, telefoon: 06-1094 2504).  
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Vanuit de Kerkenraad 
 

Communicatie 
Vanaf augustus a.s. vindt er een wijziging plaats in onze communicatiemiddelen. We stoppen met het uitgeven van 

de jaarlijkse ‘Inspiratie Gids Vrijzinnig Delft’. Waarom? Er vinden in een seizoen regelmatig wijzigingen, aanvullingen 

plaats zowel bij het preekrooster als bij de aangekondigde kringen, zodat de Gids in de loop van het jaar aan  

actualiteitswaarde sterk inboet. We zullen in plaats van de jaarlijkse Gids drie keer per seizoen een vouwblad op A-3 

uitgeven, waarop aankondigingen en mededelingen voor de daaropvolgende periode worden vermeld. 
 

Eerste uitgave: Augustus 

Tweede uitgave: Advent - Kerst 

Derde uitgave Veertigdagentijd - Pasen 
 

Naast deze uitgave blijft de maandelijkse Nieuwsbrief bestaan, waarin de activiteiten nader kunnen worden  

toegelicht bv. het toelichten van de collectedoelen, vormgeving speciale vieringen, meer inhoudelijke informatie over 

kringen en andere mogelijke bijeenkomsten van onze gemeente en andere (kerkelijke) organisaties. 

Uiteraard zullen we alle actuele gegevens ook op onze website publiceren: www.vrijzinnigdelft.nl . 

Dringende zaken kunnen af en toe middels een Weekbericht bekend gemaakt worden.  

Zoals de diaconie nu ook al doet, zullen leden en vrienden die digitaal niet te bereiken zijn, papierenversies 

ontvangen. We zorgen er in ieder geval voor dat bij de vieringen een aantal papieren exemplaren om mee te nemen 

aanwezig zullen zijn. 

 

Kerkgebouwen en andere ruimtes 
We voegen incidenteel toe aan de door ons gebruikte ruimten: ‘Het Voorhuis’ Voorstraat 64 Delft (Naast MoTiV). 

Onlangs heeft Martijn aldaar een introductie avond gegeven over het thema Vrijzinnigheid en zullen we  

Pinksterzondag 5 juni aanvang 10.30 uur onze viering en het gemeenteberaad in ‘Het Voorhuis’ houden.  

Voor deze bijeenkomst hebt u inmiddels een uitnodiging ontvangen en deze staat ook aangekondigd in deze  

nieuwsbrief. Uiteraard blijven onze kerkelijke activiteiten ook plaatsvinden in de Lutherse Kerk, de Kapel Abtswoude 

en MoTiV. 

 

Corona 
Daar de virologen en medici voorspellen dat er in het najaar een opleving van het coronavirus zou kunnen  

plaatsvinden, roept de overheid de middenstand, bedrijven en allerlei maatschappelijke organisatie op om zich voor 

te bereiden. Dit geldt uiteraard ook voor geloofsgemeenschappen. We hebben dit onderwerp geagendeerd voor de 

kerkenraadsvergadering d.d. 28 juni. Als u op grond van ervaringen uit de twee voorgaande coronaperioden  

adviezen, tips voor ons heeft dan vernemen wij dat graag. U kunt deze doorgeven aan Marike van der Kramer: 

scriba@vrijzinnigdelft.nl  

 

Teleurstellend! 
In de Nieuwsbrief mei 2022 hebben we een oproep geplaatst om de vacante plaatsen in ons kerkelijk bestuur 

(kerkenraad) vanaf augustus/september a.s. vervuld te krijgen: voorzitter en kerkrentmeester (penningmeester). 

Tot onze grote spijt moeten we vaststellen dat we geen enkele reactie ontvangen hebben. Ook enkele gesprekken 

dienaangaande hebben niets opgeleverd. Nogmaals doen we een dringende verzoek en vragen wij u om ons en u te 

helpen, zodat we als  geloofsgemeenschap met en voor elkaar de komende jaren  vanuit een ‘bezielende’  

kerkenraad leiding en vorm kunnen geven aan het Vrijzinnig geluid zowel binnen als buiten onze kerkelijke  

gemeente. Wat betreft het penningmeesterschap zijn we met het kerkelijk bureau van PGD in gesprek om het  

boekhoudkundige aspect aan het bureau uit te besteden.  

Interesse, informatie neem contact op met Jan H. Kroon: 06-53787674; kroonned@gmail.com  

http://www.vrijzinnigdelft.nl
mailto:scriba@vrijzinnigdelft.nl
mailto:kroonned@gmail.com
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Amnesty brieven in juni - schrijf je mee? 
 

Wil je meeschrijven? De Amnesty brieven verstuur ik dan per e mail aan wie 

daarin is geïnteresseerd. Je kunt dan zelf de brieven ondertekenen en versturen.  

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 e-mail 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 juni -uiterlijk versturen 30 juni - schrijven we een brief aan autoriteiten Nigeria en Qatar.  

Portokosten €1,55 
 

Nigeria -absurd lange straf voor humanist 
De prominente Nigeriaanse humanist Mubarak Bala heeft op 5 april 2022 een celstraf van maar liefst 24 jaar  

opgelegd gekregen. Hij zat sinds april 2020 vast op beschuldiging van godslastering omdat hij een bericht op  

Facebook plaatste. Daarin sprak hij zich uit over zijn levensbeschouwing. Een rechter oordeelde in december 2020 

dat Bala vrijgelaten moest worden. Maar de autoriteiten in het noorden van Nigeria weigerden dit. Mubarak Bala zit 

al ruim 2 jaar vast zonder toegang tot zijn familie en goede medische zorg voor zijn hoge bloedruk. Hij heeft zijn  

advocaat slechts één keer mogen zien. Mogelijk wordt hij mishandeld. In uw brief roept u de minister van Justitie in 

Nigeria op om Mubarak Bala onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. 
 

Qatar -advocaten krijgen levenslang voor deelname protest 
Op 10 mei zijn broers en advocaten Hazza en Rashed al-Marri veroordeeld tot een levenslange celstraf. Hazza werd 

gearresteerd omdat hij meedeed aan een protest tegen een nieuwe discriminerende verkiezingswet in Qatar die de 

Al Murra-stam uitsluit. Rashed werd gearresteerd toen hij zij broer wilde vertegenwoordigen. De broers weigerden 

een verklaring te ondertekenen waarin ze beloven te stoppen met het bekritiseren van de nieuwe wet. De Al  

Murra-stam is een van de grootste stammen in het oosten van Saudi-Arabië en Qatar en hebben een lange tijd te 

maken met ernstige discriminatie. Zo hebben ze geen toegang tot onderwijs, werk en gezondheidzorg. In uw brief 

roept u de minister van Justitie in Qatar op om Hazza bin Ali Abu Shurayda al-Marri en Rashed bin Ali Abu Shurayda 

al-Marri 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 
 
 

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 27 juni  

naar info@vrijzinnigdelft.nl  

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 2 juli 2022.  

 

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen: info@vrijzinnigdelft.nl 

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl 

mailto:goetheer.e@gmail.com
mailto:info@vrijzinnigdelft.nl
mailto:info@vrijzinnigdelft.nl?subject=vragen%20of%20opmerkingen
http://www.vrijzinnigdelft.nl

