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Geweld tegen niet-mannen   

 

Het is inmiddels een goed gebruik om in de laatste week van november de actie Orange the 

World te steunen. Wij doen dat door in de dienst stil te staan bij het thema van de actie: 

stop geweld tegen vrouwen. Tot nog toe zijn we er in de diensten vanuit gegaan dat 

duidelijk is wat vrouwen zijn.  
 

Dit jaar willen we het wat scherper stellen door daarover na te denken: Wat maakt iemand 

tot een man? Wat maakt iemand tot een vrouw? Wat bepaalt wie je bent? Daar heb je zelf 

een grote stem in. Je kunt je zo laten zien, dat jij denkt dat het beste tot uitdrukking komt, 

wie je bent. Dat dit niet bepaald wordt door wat er verwacht wordt.  
 

Gaat het om mannen en vrouwen, dan heb je het over spanningsvelden. Tegenstellingen: 

hoe zie en voel ik mijzelf en hoe zien anderen mij. Maar ook aantrekkingskracht: tot wie voel ik mij aangetrokken.  
 

Het gaat alleen niet over dit onderwerp, over de verschillende kanten die aan man en vrouw zijn zitten. Het gaat 

erom dat veel, dat teveel vrouwen in hun leven te maken krijgen met geweld. En, dat dit geweld van mannen komt, 

vaak mannen die dichtbij staan (https://orangetheworld.nl/over-de-campagne/cijfers-en-feiten/).  
 

Als we echter nog wat beter naar dit gegeven kijken, dan wordt zichtbaar dat dit geweld niet alleen vrouwen treft, 

maar ook andere groepen. Daarom willen we met elkaar nadenken over de stelling dat het misschien wel beter zou 

zijn om te spreken van geweld tegen niet-mannen.  
 

Als je dat gesprek wilt voeren, dan moet je eerst met elkaar spreken over wat bepaalt wie man is en wie niet? En, 

hoe handhaaft die mannelijkheid zich? De cijfers laten een grimmig beeld zien: door geweld. Door geweld tegen 

vrouwen, maar ook tegen wie zich onttrekt aan de tegenstelling man-vrouw, of tegen wie mannelijk zou moeten zijn.  
 

De dienst werd voorbereid door Wouke Lam, Anja Schaafsma, Jeanique Romeijnders en Martijn Junte.  

Medewerking wordt verleend door Karin Jense (piano), Martijn Ek-Becking (o.a. zang) en Puck de Keyser. We 

werken samen met DWH-Outside en de Soroptimisten, die dit initiatief onvermoeibaar promoten, waarvoor hulde.  

 

Bij de vieringen 
 

Zondag 6 november  Herdenken van de overledenen 

   We herdenken mw. C.W. Scheffers-Stehouwer & dhr. K. Geerlof 
    

   Martijn Junte, organist Harmen Kooistra 

   Abtswoude, 10.30 uur 

 

Zondag 13 november Tina Geels, organist Christo Lelie 

   Het Voorhuis, 10.30 uur 

 

Zondag 20 november Martijn Junte, organist Harmen Kooistra 

   Lutherse Kerk, 9.30 uur  

 

Zondag 27 november 1
e
 advent 

   Themadienst:  

   Orange the World – Stop Geweld tegen vrouwen  
    

   Martijn Junte, organist Karin Jensen 

   Lutherse Kerk, 9.30 uur  
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Gedachten naar aanleiding van de dienst 30 op oktober 
 

Van God Los 

De wereld lijkt wel van God los.  

Als je van God los bent, ben je dan ook los van jeZelf? 

HOE kom je weer bij die God in jouZelf? 

WANNEER keer je terug naar die God in jouw Zelf? 

Wat is daar voor nodig? 

 

Dominee Sjerp van der Vaart vertelde vandaag in de dienst over een vluchteling uit Afrika: 

De man had niets meer dan wat spulletjes in een plastic tasje. 

Hij sliep in een tentje aan de oever van de Seine in Parijs. 

‘Alles wat er nog over is, zijn God en ik’, 

waren zijn woorden. 

 

Is hij toch in zekere zin rijker dan die mens die LOS van God is? 

 

Tirza Drisi 

 

Vanuit de Diaconie - collectedoel november 
 

Speelgoedbank Delft 
In de maand november wordt gecollecteerd voor de Stichting Speelgoedbank Delft. 

De Stichting Speelgoedbank Delft heeft als doelstelling om goed speelgoed 

bereikbaar te maken voor alle kinderen.  
 

Speelgoed is een belangrijk hulpmiddel bij de ontwikkeling van kinderen. Ze zijn 

actief bezig en kunnen zich ermee ontspannen en leren zo spelenderwijs. Voor 

gezinnen die onder de armoedegrens leven is het vaak te duur om voor hun kinderen goed speelgoed te kopen. De 

Speelgoedbank wil ze daarbij helpen en zorgt voor nieuw en gebruikt speelgoed. Daarvoor wordt goed gebruikt 

speelgoed ingezameld, zodat het weer kan worden uitgegeven aan kinderen die het graag een tweede leven geven. 
 

Via de Voedselbank krijgen kinderen t/m 12 jaar rond hun verjaardag een speelgoedbon om speelgoed te komen 

uitzoeken bij de Speelgoedbank. Afhankelijk van beschikbaarheid van speelgoed mogen ze samen met hun ouder(s) 

een groot stuk speelgoed en een klein stuk speelgoed uitzoeken en altijd een boekje uit de bibliotheek.  
 

Afhankelijk van ontvangen giften wil de Speelgoedbank de kinderen vaker per jaar uitnodigen om extra speelgoed uit 

te komen zoeken. Giften worden besteed aan het opknappen van gebruikt speelgoed (zoals voorzien van nieuwe  

batterijen) en de aanschaf van nieuw (educatief) speelgoed.  

 

Er wordt gecollecteerd, maar er is ook de gelegenheid om (gebruikt) speelgoed te doneren. In november kan  

gebruikt speelgoed worden meegebracht naar de kerkdiensten of het speelgoed kan bij u opgehaald worden. Neem 

hiervoor contact op met de diaconie (Jaap Verbeek: jaap.verbeek@ideanuova.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. 
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Activiteiten in november 
 

Kring Is God (goddelijke) alleen binnen onze  

werkelijkheid te ervaren?  
In onze tijd wordt God door velen niet meer beleefd als een wezen dat ‘boven’ onze  

werkelijkheid bestaat. Een God die vanuit de Hemel onze aarde, werkelijkheid, leidt. Het 

geloof in een bovennatuurlijk Godsidee past niet meer in de huidige wetenschappelijke 

wereldbeschouwing. Is er dan nog maar één conclusie mogelijk. God bestaat niet; God is 

een illusie; God is een menselijk verzinsel; God is verbeelding. Leven we slechts in een ééndimensionale  

werkelijkheid? Kunnen we geen bovenpersoonlijke ervaringen meer hebben. Of is het wel mogelijk om binnen onze 

werkelijkheid het bovenpersoonlijke (transcendente) te ervaren? 
 

In de theologie spreken we van het postheïsme, waarmee we uitdrukken dat er geen God 

als een persoonlijk zelfstandig wezen bestaat buiten onze werkelijkheid. En dat Bijbelse 

uitdrukkingen als God de Vader als metaforen gelezen dienen te worden. In de liberale en 

vrijzinnige theologie wordt God, het goddelijke, gezocht, verwoord, binnen onze  

werkelijkheid. Zoals bijvoorbeeld Rick Benjamins in zijn onlangs uitgegeven boek (Boven is 

onder Ons) het woord God als volgt omschrijft: ‘wat ons draagt, roept, overstijgt – wat ons te 

boven gaat- om ons te oriënteren’. God wordt door de mens verwerkelijkt. God als duiding 

om iets van jezelf te kunnen maken en daardoor het goddelijke verwerkelijkt. Ook ik 

beschouw me als een posttheïstische theoloog. En zie en geloof het goddelijke binnen onze 

werkelijkheid. Benjamins benadert zijn zienswijze vanuit het godsdienstfilosofische aspect. 

Mijn benadering gaat uit van het joods-christelijke gedachtegoed met name het (modern) 

kabbalisme en een hermeneutische visie gebaseerd op de schriftwording.  

De bedoeling van deze avond is enerzijds met elkaar in gesprek te gaan over jouw Godsopvatting en anderzijds mijn 

boek te presenteren, getiteld ‘Mensen & God – Samen Eén’. 
 

Datum: dinsdag 29 November om 20:00 uur 

Locatie: MoTiv, Voorstraat 60 te Delft 

Aanmelden: kroonned@casema.nl of 06 5378 7674 

 

Filmkring 
Op vrijdag 7 oktober werd een avondfilm bezocht.  

De volgende datum is vrijdag 18 november. Dan wordt het weer een middagfilm.  

Een paar dagen van tevoren zal Marianne doorgeven uit welke films gekozen kan 

worden. 
 

De organisatie van de Filmkring is in handen van Marianne van den Broek.  
 

Wil je ook deelnemen aan de Filmkring?  

Stuur een mail naar Marianne via mcvdenbroek@gmail.com . 
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Uit het aanbod van het Stadsklooster Delft 
 

Dansmeditatie 
‘Vanuit de stilte kom ik los en spreek ik bijna alle afzonderlijke spiergroepen in een 

les aan. Oefenen en nog eens oefenen om vervolgens weer terug te keren naar het 

‘stiltepunt’, waar toch ook van alles in beweging is. Sacrale dans laat moed en 

deemoed, passie en compassie hand in hand gaan, wat mij veerkracht geeft en stil maakt’. 
 

Dansdocente Roos Crama volgde de post-HBO opleiding Dans- en bewegingsexpressie therapie bij de Fontys 

Hogeschool (1995) en de opleiding docent Sacrale Dans bij Esclarmonde Tuk (2007). 
 

Eén van de Dansmeditatie cursisten zegt over dansen bij Roos: ‘Roos geeft bevlogen en energiek les met 

*verrassende ritmes, *vernieuwende uitstapjes,*verkennen van ruimte -in de dans -in jezelf -in elkaar en dit alles in 

een ontspannen en opgewekte sfeer.’ 
 

Om mee te doen is danservaring niet noodzakelijk. Trek iets aan waar jij gemakkelijk in kunt bewegen. Zolang covid 

rond gaat dansen we in een kring met de handen los. 
 

Plaats en tijd: Koorzolder van de Lutherse kerk, Noordeinde 4a, 10 - 12h. Vanaf 10h ontvangst met koffie en thee. 

We dansen van 10.30 - 12.00h 

Data:  dinsdagen 15 november, 13 december 2022 

Kosten:  € 15,- of  € 10 voor krappe beurs (naar eigen inzicht) 

Informatie en opgave: Jeanneke Bruggeling, jbruggeling@xs4all.nl  

 

Gnostische geneescirkel 2022 
Sinds 2020 komen we vanuit het Stadsklooster Delft in een groep bij elkaar om samen een 

gnostische geneescirkel te vormen. Deze praktijk van genezen met haar specifieke rituelen 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.  
 

Gemiddeld een keer per maand komen we een middag samen. We ontmoeten elkaar op de mooie koorzolder van 

de Lutherse kerk in Delft. Na een check -in vormen we de geneescirkel en we sluiten de  

sessie af met het zingen van een mantra van de Dance of Universal Peace. Regelmatig dansen we bij de gekozen  

mantra.  
 

Plaats: Koorzolder van de Lutherse kerk, Noordeinde 4a (door het hek lopen en achterin de poort aanbellen).  

Tijd: 13.00-14.30  

Data:  woensdagen 16 november, 14  december 2022 

Kosten:  € 5,-  per keer 

Informatie en opgave: Anja Schaafsma  schaafanja@gmail.com  graag per keer aanmelden en vanaf twee 

aanmeldingen gaat de sessie door  
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De katharen 
Wie waren de katharen. Wat geloofden ze en waarom werden ze 

vervolgd? Welke rol speelde de kerk van Rome in de strijd tegen de  

katharen? Auteur Bram Moerland gaat op zoek naar de historische  

werkelijkheid. Het katharisme bloeide in Zuid-Frankrijk in de twaalfde 

eeuw. Zij waren de laatste vertegenwoordigers van de Gnostiek, een 

stroming uit de begintijd van het Christendom. Die eerste eeuwen na de 

dood van Jezus/Yeshua toen alle verschillende sekten van de 

Jezusbeweging vreedzaam naast elkaar existeerden. 
 

Na een presentatie gaan we met elkaar in gesprek over de betekenis van deze gnostische groep Christenen in het 

verleden en hun betekenis in onze tijd. 

 

Plaats en tijd:  Lutherse kerk, Noordeinde 4, Delft, 14.00 - 16.00  

   door het hek lopen en aanbellen bij de deur  

Datum:    8 november 2022   

Kosten:   € 5,00   

Informatie en opgave:  Anja Schaafsma, schaafanja@gmail.com 

 

Amnesty brieven in november - 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. In de maand november schrijven we een brief aan autoriteiten in Tunesie, Rusland en Iran.  

Portokosten €1,55 

 

Tunesie - geef rechters en aanklagers hun baan terug! 
President Saied van Tunesië gaf op 1 juni opdracht om 57 rechters en officieren van justitie per direct te ontslaan. 

De redenen voor hun ontslag waren vaag, zoals ‘morele corruptie’ en deelname aan ‘feesten waar alcohol werd  

geserveerd’. Dit is een schending van hun rechten en bovendien een aanslag op de onafhankelijke rechtstaat. 

Hamadi Rahmani, Mohamed Taher Kanzari en Ramzi Bahria zijn drie van de ontslagen rechters. Zij gingen in 

hongerstaking om te protesteren tegen hun willekeurige ontslag. Ze mogen de aanklachten tegen hen niet inzien en 

kunnen zich niet verdedigen. Al meer dan drie maanden zitten zij thuis –samen met 54 anderen– zonder werk,  

salaris en zorgverzekering. In uw brief roept u de minister van Justitie van Tunesië op om alle rechters en officieren 

van justitie onmiddellijk hun baan terug te geven. 

 

Rusland - hef schorsing advocaten op! 
Russische autoriteiten schorsten afgelopen juli advocaten Lilya Gemedzhi, Rustem Kyamilev en Nazim  

Sheikhmambetov enkel en alleen omdat zij hun werk deden. Ze hielpen activisten op de door Rusland bezette Krim 

die om politieke redenen waren aangeklaagd. In de afgelopen jaren zijn advocaten op de Krim meer en meer onder 

druk komen te staan. Ze worden willekeurig opgepakt en vastgezet en krijgen hoge boetes opgelegd. De schorsing 

van de advocaten past in dit beeld. Rusland geeft hiermee een afschrikwekkend signaal af aan andere advocaten 

die zich inzetten voor mensenrechtenactivisten. In uw brief roept u de voorzitter van de Russische Federale Orde 

mailto:schaafanja@gmail.com
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van Advocaten op om de schorsing van Lilya Gemedzhi, Rustem Kyamilev en Nazim Sheikhmambetov onmiddellijk 

op te heffen. 

 

Iran - laat Edris Feqhi vrij! 
Edris Feqhi is lid van een Koerdische oppositiepartij in Iran. De Iraanse autoriteiten pakten hem in juli 2021 met grof 

geweld op. Zijn familie werd aanvankelijk verteld dat hij was gedood bij een gewapend optreden van 

veiligheidsagenten tijdens een partijbijeenkomst. Zijn familie hield daarna een begrafenisdienst voor hem. Maar ze 

krijgen van de autoriteiten tegenstrijdige berichten over het lot van Edris. Zeer waarschijnlijk wordt hij ergens  

vastgehouden. Hij loopt ernstig risico op martelingen. 

Een getuige beweert Feqhi gezien te hebben in een gevangenis in West-Azerbeidzjan. Volgens de getuige is het 

slecht gesteld met zijn gezondheid door de vele martelingen en gebrek aan medische hulp. In uw brief roept u het 

hoofd van de rechtelijke macht van Iran op Edris Feqhi onmiddellijk vrij te laten of hem aan te klagen voor een  

internationaal erkend misdrijf. 

 
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  

november naar info@vrijzinnigdelft.nl  

De volgende nieuwsbrief, voor advent en kerst, verschijnt voor eind november 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
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