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Don Quichotte, edelman van La Mancha 

 

Afgelopen twee weken was ik op vakantie in Spanje. Ruim een week in Andalusië, maar we begonnen in de  

omgeving van Madrid. In Toledo om precies te zijn, de oude hofstad van het Spaanse koninkrijk. Die status is  

beëindigd door een ons niet onbekende koning: Philips II. Onze vakantie begon dus in de streek Castilië-La Mancha. 

Ook bekend omdat Miquel de Cervantes dat kiest als de herkomst van een minder vooraanstaand, maar veel  

bekendere edelman: de vernuftige edelman Don Quichotte van La Mancha.  
 

Hij verloor zijn verstand door het lezen van middelmatige ridderromans. Zijn gekte maakte dat hij voor zichzelf een 

roem en faam zag weggelegd als dappere ridder. Hij leeft in een dubbele werkelijkheid, deze Don Quichotte.  
 

Hij berijdt zijn ros Rocinant, maar de mensen zien een mottige boerenknol.  

Hij staat zijn reisgenoot toe zich schildknaap Sancho Panza te noemen, in feite is het zijn buurman, een  

onontwikkelde, analfabete boer.  

De Don hoopt, als hij terugkomt van zijn avonturen naar de hand te mogen dingen van de schone jonkvrouw  

Dulcinea. Feitelijk schijnt zij een niet erg aantrekkelijke boerendochter uit een naburig dorp te zijn, waarvan 

bovendien onduidelijk is of zij wel bestaat.  
 

In de dwaze wereld van Don Quichgotte kent alles irreële proporties. Sancho Panzo weet dat zijn heer knettergek is 

en schikt zich dus gemakkelijk in zijn onderdanige rol. Hij wordt slechts gedreven door een verlangen naar goed en 

veel eten. Echter, zelfs deze down to earth figuur, is vatbaar voor de verbeelding van Don Quichotte. De  

mogelijkheid van de forse beloning, die Don hem voorhoudt, maken dat hij het volhardt in het volgen van Don 

Quichotte op zijn queeste. 

 

Onderstaande foto maakte ik in Consuegra. Te zien is een aantal windmolens, kenmerkend voor de streek, waarin 

Don Quichotte reuzen herkent en waartegen hij ten strijde trekt. Met enige verbeelding zou je er houterig bewegende 

reuzen op de heuvels in kunnen herkennen die ten strijde trekken tegen de ruïnes van het fort.  
 

De verbeelding, die staat centraal in Don Quichotte, van de auteur, van de hoofdpersoon en van de mensen die al te 

snel hun mening hebben over de excentrieke edelman. Wat is waar, wat is waan en wat is werkelijkheid? Bij 

Quichotte is dat het thema van een roman. In onze tijd is het een wapen in een schimmige strijd. Een strijd die zich 

op dit moment manifesteert in een gruwelijke oorlog. Wat er werkelijk speelt, is vaak aan het oog onttrokken.  
 

Eigenlijk denk ik dat we alleen kunnen 

zeggen dat, wie zijn verhaal al te 

eenduidig verkondigt, de plank zeker 

misslaat. Dat stelt ons voor de vraag 

waarop wij ons kunnen verlaten om 

onderscheid te maken tussen waan en 

werkelijkheid. 

 

Martijn Junte    
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Bij de vieringen 

 

Zondag 8 mei    Martijn Junte, organist Harmen Kooistra 

   Lutherse Kerk, 9.30 uur 
 

   Tijdens en na de dienst vertelt Dirk Coster over Stichting Exodus. 

   Een landelijke organisatie die zich inzet voor de begeleiding van  

   (ex-)gedetineerden en hun naasten. 

 
Zondag 15 mei  Martijn Junte , organist Arjen de Vries 

   Abtswoude, 10.30 uur 

 

Zondag 22 mei  Gerdienke Ubels, organist Harmen Kooistra 

   Lutherse Kerk, 9.30 uur 

 

Zondag 29 mei  Karl van Klaveren, organist Christo Lelie 

   Lutherse Kerk, 9.30 uur 

 

Zondag 5 juni   Pinksteren 

   Martijn Junte, organist Harmen Kooistra 

   Abtswoude, 10.30 uur 
 

Met Pinksteren zou ik graag een bijzondere dienst houden: een buitendienst. We komen samen in Abtswoude om 

half elf en begeven ons vandaar naar een andere locatie. Nadere informatie volgt in de komende Nieuwsbrief. 

 

Vanuit de Diaconie: collectedoelen mei en juni 

 

In mei collecteren we voor Stichting Exodus, in juni voor Because We Carry. 

 

Over Stichting Exodus 
Stichting Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met 

zo'n 300 professionals en 1500 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)

gedetineerden en hun familieleden: ’We bieden onze deelnemers een begeleid 

wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden steun 

met ambulante hulpverlening.  
 

Sinds 1 januari 2022 zijn alle regionale stichtingen en het verenigingsbureau gefuseerd tot één landelijke stichting: 

Stichting Exodus Nederland. Wij versterken hiermee onze eenheid en ons gezamenlijk handelen. We werken naar 

dezelfde doelen: perspectief bieden aan onze deelnemers en een veiligere samenleving creëren met onze partners, 

lokaal en landelijk. Samen bereik je meer dan alleen. Onze kernwaarden zijn daarbij leidend; perspectief, 

volhardend, samen, moedig.  
 

Wat doen wij? 

De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij 

ons terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei. We bieden een begeleid wonen  

traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening. We richten 

ons ook op de familieleden en de kinderen van (ex-) gedetineerden. Dit doen wij bijvoorbeeld met het Ouders, 

Kinderen Detentieprogramma of de training Mijn kind en ik. 

https://www.exodus.nl/wonen
https://www.exodus.nl/ambulant
https://www.exodus.nl/okd
https://www.exodus.nl/okd
https://www.exodus.nl/diensten/training-mijn-kind-en-ik
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Hoe doen wij dat? 

Exodus onderscheidt zich door een integrale aanpak, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)

gedetineerde. We gaan daarbij uit van de vier pijlers wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de  

persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.’ 

 

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. 

 

Terugblik: Paaswake - Heilig theater 
 

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

Vaartjes blikten als Maria Magdalena en Judas Iskariot terug op de Goede Vrijdag. Ze legden de binnenkant bloot: 

ze spraken in een monoloog over hun eigen rol en hun relatie met de gestorven Jezus. Hun monologen vormden het 

hart van de samenkomst. Annalena Hoyer zong en Harmen Kooistra begeleidde haar op de piano.  
 

Het resultaat was een verstilde viering die uitliep op het binnen dragen van de paaskaars. Daar werd de overgang 

gemarkeerd naar Pasen.  

Het was een bijzonder samenzijn zo op de vroege  

zaterdagavond. Een die tot nadenken stemde: welke 

perspectieven worden geopend als we proberen  

Bijbelse personages van binnenuit aan het woord te 

laten. En, spannend, moet een dienst altijd op 

zondag? Wordt ongetwijfeld vervolgd.  
 

Martijn Junte 
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Activiteiten in mei 

 

Meditatie 
Maandag-meditatie 

Op 2, 9, 16, 23 en 30 mei 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 17, 24 en 31 

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

 

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:  Het Voorhuis (naast Voorstraat 60), Voorstraat 64 

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

 

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

Op vrijdag 29 april is een middagfilm bezocht: Ninjababy.  

Ook in mei zal er weer een film bekeken worden. Een paar dagen van tevoren zal 

Marianne doorgeven uit welke films gekozen kan worden. 
 

Wil je ook deelnemen aan de Filmkring? Stuur een mail naar Marianne via 

mcvdenbroek@gmail.com . 

 

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 18 mei en 15 juni   Kosten: € 5,00 

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

mailto:j.veugelaers@gmail.com
mailto:martijnjunte@xs4all.nl
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Museumkring 
Een paar weken geleden is de Museumkring van start gegaan met een bezoek aan de tentoonstelling ´In het licht 

van Cuyp´ in het Dordrechts Museum. We hebben het gouden licht van de 17
e
-eeuwse schilder Aelbert Cuyp  

bewonderd waarin hij zijn landschappen met koeien en riviergezichten afbeeldde. Vaak is er op schilderijen ergens 

wel iemand te zien met een rood jakje aan, als blikvanger. Veel van zijn werken verdwenen naar Engelse  

landhuizen, waar ze mateloos populair werden en een bron van inspiratie waren voor o.a.  latere Engelse schilders 

als Constable en Turner. 
 

Het was een leerzaam en genoeglijk museumbezoek; wel zijn we nog met een klein aantal, dus zien we graag nog 

een paar belangstellenden aanschuiven bij onze museumkring. Het plan is om bijvoorbeeld 4-5 keer per jaar een 

tentoonstelling in de (wijde)regio te bezoeken, steeds in onderling overleg.  
 

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. Nadere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. 
 

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

 

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 

 

Vanuit de Kerkenraad 
 

Heidag 
Op 23 april kwamen de werkgroep Vrijzinnig Delft en de kerkenraad samen op een heidag. De dag was ingekort tot 

een ochtend en had als doel om de eigen stad met andere ogen te bekijken. We maakten kennis met de exposure 

methode. Een in de jaren 80 in het wijkpastoraat Bloemhof Rotterdam Zuid ontwikkelde methode.  

De kern van deze methode is het toelaten van ontregeling. Neem de tijd om door de stad te gaan, zonder je vaste 

routes te gaan, zonder te denken dat je weet wat je zult tegenkomen. Laat je ontvangen door de stad. Open je  

zintuigen voor de verhalen die de straten en gebouwen je te vertellen hebben. Zie wiens pad je kruist en laat hen 

vertellen over hun stad. 

mailto:aj_severijnen@planet.nl
mailto:mamekkes@kpnmail.nl


De achterliggende gedachte van deze aanpak is dat we misschien wel te snel denken te weten voor wie wij onze 

diensten en activiteiten aanbieden. Zijn we nog wel op zoek naar geestverwanten of zetten we alleen de deuren 

open, terwijl we wachten wie vanzelf binnenloopt. 

De apostel Paulus schijnt te hebben gewerkt volgens een stramien: eerst zocht hij zijn geloofsgenoten op. Als hij 

daar geen respons kreeg, zocht hij op, wie hem maar wilden horen. Gemakkelijk valt hier een negatieve aanpak in te 

herkennen, maar lukt het misschien om hier iets optimistisch in te herkennen.  

Graag zou ik met meer mensen dan alleen dit groepje enthousiastelingen op weg gaan door Delft. Wie heeft  

belangstelling om kennis te maken met exposure? Laat het me weten, dan denk ik na over een manier om dit vorm 

te geven.  

Martijn Junte 

 

Vacatures 
Zoals u inmiddels weet, maakt Gé de Joode geen deel meer uit van de kerkenraad en derhalve heeft hij al zijn taken 

neergelegd. Uiteraard zijn wij hem dankbaar voor het werk dat hij voor onze gemeente in de afgelopen drieënhalf 

jaar allemaal heeft gedaan zoals het penningmeesterschap en kosterschap. U begrijpt wel dat zijn vroegtijdig  

afscheid ons met een immens probleem opgezadeld heeft. Voorlopig is Hans van der Kramer bereid om de  

dagelijkse financiële zaken zoals het doen van betalingen te regelen. Maar hij vindt zich niet competent genoeg om 

als volwaardig kerkrentmeester te kunnen functioneren.   

Ik  hoop dat vanuit de gemeente er leden en/of vrienden bereid zijn één van de onderstaande vacatures te willen 

invullen.  

 

Penningmeester - Kerkrentmeester 
Indien u financieel-boekhoudkundig kennis en kwaliteiten bezit, vragen we u vriendelijk om die competenties voor  

onze, ook uw, geloofsgemeenschap te willen inzetten. Ik hoop op uw steun en reacties. Voor informatie en/of een 

gesprek kunt u contact opnemen met Jan H. Kroon, 06-53787674 of per mail kroonned@casema.nl.  

 

Kosters 
Om iedere zondag een mooie en inspirerende viering te kunnen bijwonen, hebben we uiteraard ook vrijwilligers 

nodig die de kerkruimten daartoe  inrichten. Het zou natuurlijk mooi zijn als er iemand is om het zgn. kosterschap op 

zich te willen nemen. Dat is nogal belastend voor één  persoon, maar ook kwetsbaar. We denken aan een gedeeld 

kosterschap zoals we destijds ook hebben gehad. Een aantal leden/vrijwilligers die 1x per zoveel weken bereid zijn 

om dit werk uit te voeren. De meeste urgentie gaat uit naar een kosterpoule voor de Kapel Abtswoude. Zoals u weet, 

beginnen de vieringen aldaar om 10.30 uur.  

Voor informatie en aanmelding: Marike van der Kramer tel. 06-24204984 of per mail mvdkramer@ziggo.nl   

 

Voorzitter 
Vanaf september komt ook de functie van voorzitter vacant. Dan is mijn  ambtstermijn van ouderling-voorzitter  

verstreken en zal ik me niet herkiesbaar stellen. Mijn privé omstandigheden, maar ook mijn leeftijd, laten dat niet toe.  

Ik heb het de afgelopen jaren met veel plezier gedaan en heb met velen van u contact mogen hebben. De huidige 

kerkenraad is  samen met een werkgroep enthousiast op weg gegaan naar het zoeken en vormgeven van een 

toekomstbestendige, uitdagende, openstaande, naar buitengerichte geloofsgemeenschap (eventueel) in  

samenwerking met andere vrijzinnige geloofsgemeenschappen. Ik kan u verzekeren dat het als voorzitter een 

uitdagende en mooie klus is om samen met de huidige predikant Martijn, de andere leden van de kerkenraad en 

werkgroep na te denken over de vormgeving van gemeente-zijn. Het komende seizoen zal de kerkenraad onder 

leiding van  de voorzitter met u als leden en vrienden hierover  in gesprek  gaan.  Informatie, vrijblijvend gesprek Jan 

H.  Kroon 06-53787674 en/of mail kroonned@casema.nl  

Namens de kerkenraad 

Jan H. Kroon, voorzitter VD  
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Pärtpetuum - cultureel festival rond Arvo Pärt 
 

Tijdens het Pärtpetuum, van 20 tot 22 mei, staat Delft een weekend lang in het teken 

van de Estse componist Arvo Pärt. Zelfs wie nog nooit zijn naam gehoord heeft, heeft 

waarschijnlijk zijn prachtige verstilde muziek al beleefd als soundtrack in films en  

documentaires.  
 

Hart van het festival is een avondwandeling. Darnaast worden het hele weekend tal van 

activiteiten georganiseerd.  

Zie ook de flyer bij deze nieuwsbrief of kijk, voor het gehele programma,  

achtergrondinformatie en kaartverkoop op partpetuum.nl .  

 

Jouw vrijheid - mijn vrijheid 
 

Stadsgesprek over de vraag: wat is vrijheid ons waard?  
Op donderdag 12 mei bent u van harte welkom bij een stadsgesprek in de Nieuwe Kerk over vrijheid. Vrijheid is een 

groot goed in onze samenleving. Tegelijkertijd is vrijheid niet vanzelfsprekend.  

Wat is vrijheid ons waard? Welke vrijheden zijn voor ons onopgeefbaar en hoe ver gaan we om die te verdedigen? 

Mag de vrijheid van een ander ons wat kosten?  

Het stadsgesprek over deze vragen wordt ingeleid door twee bekende en inspirerende sprekers:  
 

De eerste spreker is Kader Abdolah, Perzisch-Nederlands schrijver en stadsgenoot. Kader Abdolah vluchtte ooit uit 

Iran omdat hij zich verzette tegen de dictatuur en bouwde in Nederland een nieuw leven op als -inmiddels- bekroond 

schrijver. 
 

De tweede spreker is Harcourt Klinefelter, voormalig persvoorlichter van Dr. Martin Luther King. Ds. Harcourt  

Klinefelter nam deel aan de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten en is zich na zijn verhuizing naar  

Nederland blijven inzetten voor vrijheid, vrede en verzoening. 
 

Na hun inleiding is er ruimschoots gelegenheid met elkaar van gedachten 

te wisselen. 
 

Het stadsgesprek is gratis toegankelijk en begint om 20.00 u en zal tot on-

geveer 22.00 u duren. Inloop vanaf 19.30 u met koffie en thee. Borrel na 

afloop. 
 

De Stadsgesprekken in de Nieuwe Kerk worden georganiseerd door de 

Protestantse Gemeente Delft. 

Vragen of informatie? Stadspastor René Strengholt, stadspas-

tor@pgdelft.nl, 06-17008025. 
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Amnesty brieven in mei - 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 mei  -uiterlijk versturen 31 mei- schrijven we een brief aan autoriteiten Columbia, Sudan 

en Iran. Portokosten €1,55 

 

Columbia -milieuactivisten in gevaar 
De afgelopen weken ontvingen in de Colombiaanse regio Magdalena Medio een reeks doodsbedreigingen. Op 9 

februari werd er door onbekenden ingebroken in het huis van milieuactivist Yuvelis Morales. Zij was een dag eerder 

met de dood bedreigd en moest Colombia verlaten. Op 7 februari werden in een pamflet doodsbedreigingen geuit 

tegen verschillende mensenrechtenactivisten uit de Magdalena Medio-regio. Het pamflet werd verspreid door een 

gewapende groepering die zichzelf Autodefensas Unidas de Colombia noemt. In het pamflet werden de activisten 

ertoe opgeroepen het gebied te verlaten, anders zouden zij de gevolgen ervan ondervinden. In uw brief roept u de 

Colombiaanse minister van Binnenlandse Zaken op ervoor te zorgen dat alle milieu- en mensenrechtenactivisten in 

het gebied worden beschermd. 

 

Sudan -tieners gruwelijk gemarteld 
Mohammed Adam (17) en Mohammed al-Fatih (18) uit Sudan werden op 14 januari 2022 met geweld opgepakt toen 

zij een ziekenhuis verlieten. Adam werd een dag eerder in zijn been geschoten tijdens protesten tegen de militaire 

regering. De tieners zijn tijdens hun verhoor gruwelijk gemarteld. Adam krijgt geen medische zorg voor zijn  

verwondingen. Een vriend van Adam, die ook was opgepakt, vertelde dat agenten Adam op zijn gewonde been 

sloegen. Ook Adams moeder zag gruwelijke tekenen van marteling. Toen ze hem bezocht zag ze dat er twee 

spijkers in zijn benen waren geslagen en dat hij niet kon lopen. De tieneractivisten zijn zeer waarschijnlijk opgepakt 

vanwege de dood van een politieman tijdens de protesten. Maar hiervoor is geen bewijs naar buiten gebracht en ze 

zijn niet aangeklaagd. 

In uw brief roept u de Sudanese autoriteiten op Adam en al-Fatih onmiddellijk vrij te laten tenzij ze worden 

aangeklaagd voor een internationaal erkend misdrijf. 

 

Iran -laat Jamshid Sharmahd vrij 
De Iraans-Duitse politieke dissident Jamshid Sharmahd mag sinds september 2021 geen contact meer hebben met 

zijn familie. Niemand weet waar in Iran hij wordt vastgehouden. Zijn familie maakt zich ernstig zorgen om zijn  

kwetsbare gezondheid en vrezen dat hij mogelijk wordt gemarteld. Jamshid Sharmahd (66) is lid van een in de VS 

gevestigde oppositiegroep die het huidige Iraanse regime omver wil werpen, eventueel met geweld. De Iraanse  

autoriteiten beschuldigen hem van betrokkenheid bij een aanslag. Sharmahd ontkent dit. Hij kan de doodstraf 

krijgen. Sharmahd zit sinds juli 2020 vast zonder toegang tot een advocaat en de medische zorg die hij nodig heeft 

voor zijn diabetes, Parkinson en hartproblemen. Mocht hij corona krijgen, dan zou hij ernstig ziek kunnen worden of 

zelfs komen te overlijden. In uw brief roept u de Iraanse autoriteiten op om Jamshid Sharmahd 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 
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Zondagochtend  

(met een knipoog) 
 

Koffieboer - koffiebes - koffieboon - koffiebeker 

Koekjes 

Slappe koffie - sterk verhaal 

Sterke koffie -  slap verhaal 

Slappe koffie - slap verhaal 

Sterke koffie - sterk verhaal 

In de Geest samen zijn 

 

Tirza Drisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30 mei  

naar info@vrijzinnigdelft.nl  

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 5 juni 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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