
                                             
  

  

  

CORONA-BULLETIN 3  

  

Beste leden en Vrienden van Vrijzinnig Delft,  

In de week voor Pasen ontvangen jullie het 3e Corona- bulletin. Wie had ooit 

kunnen bedenken dat we zo op afstand Pasen zouden vieren! 

De wereld en ook ons eigen leven staat op zijn kop. We leven geïsoleerd en zijn 

tegelijk meer dan ooit met elkaar verbonden!  

In de mail bij dit 3e bulletin– staan de drie diensten:  

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. 

Als je de link van een van de diensten aanklikt – kom je op de website van 

Vrijzinnig Delft. Als je dan de rode knop aanklikt, begint de betreffende dienst 

meteen. (start video) 

De bijgevoegde liturgie en overdenking staan vlak boven deze rode knop extra in 

apart word bestand, wat je afzonderlijk kunt openen en eventueel kunt printen. 

Vanuit de kerkenraad delen we de zorgen en onzekerheid ook met elkaar binnen 

de gemeenschap van Vrijzinnig Delft.   

Hoe gaan wij de komende (coronavirus) tijd met al onze geplande bijeenkomsten 

om? We geven u een overzicht.  

Vieringen 

Zoals al eerder aangekondigd zullen er in ieder geval geen fysieke vieringen 

gehouden worden tot  1 juni. Dit betekent dat de afscheidsdienst van en voor 

Tina Geels, zoals in de door u ontvangen brief is meegedeeld niet met Pinksteren 

d.d. 31 mei plaats kan vinden.  

We hebben de viering verplaatst naar zondag 12 juli, 15.00 uur in de 

Lutherse Kerk met aansluitend receptie van 16.00 uur tot 17.00 uur.  

 

Voor de komende diensten in april vragen we de (gast) voorgangers om ons per 

mail de overweging en de liturgie voorafgaand aan de betreffende zondag toe te 

sturen. U ontvangt deze dan digitaal; andere, oudere leden/vrienden ontvangen 

de overdenking per post.  In het volgende Corona bulletin meer nieuws hierover. 

 

Zoals u wellicht zelf  al gezien en beluisterd hebt, worden  nu onze diensten rond 

Pasen via het You Tube kanaal Vrijzinnig Delft uitgezonden. Vorige week hebt 

u per mail een link ontvangen, waarmee u de Palmpasen viering kon volgen.  

Niet bij iedereen werd de link geactiveerd.  

De reden kan zijn dat uw beveiligingssoftware de link blokkeert.  

Om dan toch de vieringen te kunnen meemaken, kunt u het beste rechtsreeks 



naar You Tube op uw PC of leptop gaan. Zoek hier naar Vrijzinnig Delft. Daar 

staan de beschikbare video’s met de vieringen.  

Door er op te klikken, wordt de video afgespeeld.    

De volgende vieringen komen op het You Tube kanaal Vrijzinnig Delft:  

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasviering. Hoe we op langere termijn 

verder gaan, berichten we u in het volgende bulletin. 

Een zeer hartelijk dank voor de technische ploeg. Dieke de Jong en haar dochter 

Gonda en Daan Knobbe. Zij maken niet alleen de filmopnamen, maar bewerken 

het opgenomen materiaal (knippen/plakken e.d.) tot een goed en mooi geheel. 

Jelle Attema onze webmasters naast Dieke is de contactpersoon naar de website 

en Jenny Dijkstra zorgt voor de verzending.    

                                             Foto: opname Goede Vrijdag met Daan en Christo                                                                                                                                   

 
 Kringen 

- In Gesprek met Karin Armstrong:  kan hopelijk in juni nog worden 

afgesloten. Deelnemers worden t.z.t geïnformeerd door Tina Geels   

- In Gesprek met Gé de Joode over de Vrijmetselarij:  wordt uitgesteld.   

Met Gé  wordt overlegd over een nieuwe datum in het nieuwe seizoen 

2020 -2021   

- In Gesprek over de broosheid van het leven, “Tussen zon en maan” 

is geannuleerd. Eventuele nieuwe data voor de nog twee  openstaande 

bijeenkomsten zullen t.z.t in overleg met de deelnemers worden 

vastgesteld.  

- In Gesprek  met Jongeren: vervalt. Nieuwe datum wordt in overleg 

vastgesteld. Info hoyer.aml@gmail.com   

- Pizza Club, afsluiting: 19 april MoTiv Voorstraat 60, van 11.00 uur tot  

13.00 uur vervalt eveneens.  

- In Gesprek met elkaar: koffiecontact gaat niet door maar wordt voor de 

tweede keer een Zoom-koffiecontact vrijdag 24 april. Wil je meedoen, 

neem dan even contact op met Monique Toonen. 

monique.toonen@xs4all.nl of 0614313479. Als bakkerij Van Maanen weer 

geopend is, kunnen we misschien pas vanaf 26 juni weer gezellig “tea- 

time” houden.   

  
Meditatie  
- Dinsdagmiddag Meditatie o.l.v. Tina Geels kun je online aan meedoen. 

Info en aanmelden kan bij cm.geels@planet.nl  

- Dansmeditatie met Tina Geels, hopelijk in juni nog een keer. 

- Muziek Meditatie o.l.v. Dieke de Jong vervalt.  

Voor verdere informatie  dgdejongste@gmail.com   

 

mailto:cm.geels@planet.nl


Zoom- meditatie elke dinsdagmiddag: Verbinden op afstand  

Aan het begin van de wekelijkse meditatie stemmen we eerst even af, ook nu.  

Zit je goed en is je omgeving rustig voor dit kleine moment? Ik open met 

korte instructie en een tekst. Deze keer een vervolg over de binnentuin, 

aanwezig in ieder klooster als beeld voor jouw innerlijke ruimte, jouw tuin.  

Met woorden van Benoît Standaert, Benedictijn in Brugge.  

Dan, na de gong, zijn we twintig minuten samen stil.  

Ieder zwijgt met gesloten ogen.  

We voelen ons in deze stilte op afstand verbonden met elkaar.  

Na 20 minuten, weer de gong.  

We sluiten deze periode voor Pasen af met een korte tekst,  

opnieuw uit psalm 91:  

Plagen gaan aan je tent voorbij. 

Hij beveelt uit de hemel zijn boden 

dat zij waken over al je wege 

dat zij jou op handen dragen. 
(150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis). 

We delen daarna. Sommigen steken een kaars aan thuis. Anderen vragen aan 

mij om een lichtje aan te steken, soms met een toelichting maar ook in stilte. 

Dan vertellen we- voor wie dat wil- wat ons bezighoudt: 

Ons leven in deze bizarre tijd vraagt veel. We zijn flink, willen ons best doen 

maar voelen ons ook machteloos. Lange adem- maar tot wanneer…  

Digitaal lesgeven is doodvermoeiend, vertelt een van ons. Elke dag alleen maakt 

mij heel verdrietig. Ik ga nu weer met mijn zoontje spelen, sluit een ander af.  

Als je een keer mee wilt doen hoef je alleen maar op maandag een mailtje aan 

mij te sturen. Dan ontvang je de uitnodiging- voor de Zoom meditatie van de 

volgende dinsdagmiddag 16.00- 16.45 uur. Vanaf 15.45 ben je welkom! 

We zijn meestal met acht tot tien deelnemers, dat wisselt. 

Tina 

 
Correctie: collecte 5 april (Palmzondag)  

Interkerkelijk Stadsdiaconaat Delft  moet zijn: NL 56 INGB 0003 5190 45. 

De Raad van Kerken in Delft roept alle aangesloten kerken op zich aan te 

sluiten bij een initiatief dat inmiddels als een “lopend vuurtje” door het land 

gaat: zet een kaars voor je raam!  

We willen dat doen op de avond van Stille Zaterdag, 11 april. 

Zo laten we het licht schijnen in de duisternis en geven we de vlam van hoop 

aan elkaar door. 

   

Wij wensen elkaar kracht en vertrouwen, in verbinding met elkaar, voor  de 

komende weken. Mocht je contact willen, dan graag een berichtje naar de 

diaconie diaconie@vrijzinnigdeldt.nl  

Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met Tina Geels.  

 

Namens de Kerkenraad.  

Jan H. Kroon, 06-53 787 674; 015-8895937  

Tina Geels,    06-16 119 206  



 

Donderdag  26 Maart  2020     

                  Voor alle getroffenen en hun pijn 

                  nu zorginstellingen gesloten zijn 
 

Hartverscheurend                    Tekst Els Wallenburg, lid Vrijzinnig Delft 
 
 

                                                                                        

 
 

 

Coronabulletin 4 verschijnt na Pasen, eigen bijdragen zijn welkom! 

 

 


