
                                           
 
 
 

CORONA-BULLETIN 
 
Beste leden en Vrienden van Vrijzinnig Delft, 
 

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? Na onderling overleg geven we u een overzicht tot en met 6 april, de drie 
weken die ook door de overheid worden gehanteerd, met eventuele 

verplaatsingen tot na 6 april.  
 

VIERINGEN 
Op de volgende zondag zullen er geen vieringen/kerkdiensten gehouden worden: 

22 en 29 maart; 5 april. Ook de dienst van Witte Donderdag 9 april gaat niet 
door.  
We zullen de ingeroosterde voorgangers verzoeken om ons per mail de 

overweging en de liturgie van de desbetreffende zondag te doen toekomen, 
zodat wij deze u digitaal kunnen bezorgen en voor oudere leden/vrienden 

papieren exemplaren bij u thuis.   
Met Pasen op zondag 12 april om 10.30 uur Kapel Abtswoude hopen we de 
viering wel door te kunnen laten gaan. In de Nieuwsbrief van April – verschijnt 3 

april – zullen we u meedelen of de Paasviering definitief door zal gaan en over de 
periode na Pasen. 

In deze periode wordt er door sommige PKN-gemeenten een (gebeds-)dienst 
uitgezonden via de site www.kerkomroep.nl  Kies Delft of een andere gemeente 

en daarna het gewenste kerkgebouw, kerkelijke gemeente. 
Uitzending van de Hofkerk kan ook als volgt: Of via hun website, kort na de 
opname op www.hofkerk-delft.nl/kerkdiensten. 

 

KRINGEN 

- In Gesprek met Karin Amstrong wordt verplaatst van 17 maart naar 7 
april. MoTiV, Voorstraat 60 van 19.30 uur -21.00 uur. 

- In Gesprek met Gé de Joode over de Vrijmetselarij wordt verplaatst van 

18 maart naar 14 april. MoTiV, Voorstraat 60 van 20.00 uur -21.30 uur. 
- In Gesprek over de broosheid van het leven, “Tussen zon en maan” wordt 

verplaatst van 16 maart naar maandag 6 april; 30 maart vervalt en wordt 
de nieuwe datum in overleg met de deelnemers vastgesteld. 

- In Gesprek met Jongeren 27 maart vervalt. Nieuwe datum wordt in 

overleg vastgesteld. Info E: hoyer.aml@gmail.com  
- Pizza Club, afsluiting: 19 april MoTiv Voorstraat 60, van 11.00 uur tot 

13.00 uur 



- In Gesprek met elkaar vervalt 27 maart.  Indien weer als 

horecagelegenheid geopend bij bakker Van Maanen 23 april van 16.00 uur 
tot 17.00 uur Hyppolytusbuurt 3 

 

MEDITATIE 
- Dinsdagmiddag Meditatie o.l.v. Tina Geels vervalt tot na Pasen. Indien 

mogelijk start dinsdagmiddag 14 april 16.00 – 17.00 uur Lutherse Kerk 
Noordeinde 4 

- Dansmeditatie o.l.v. Tina Geels 24 maart 10.00 – 12.00 uur vervalt 
is verplaatst naar dinsdag 21 april. 

- Muziek Meditatie o.l.v. Dieke de Jong vervalt 27 maart en gaat naar 23 
april. Info E: dgdejongste@gmail.com   

 

CYCLUS  VEERTIGDAGENTIJD – INKEER 
Dinsdagmiddagen van 17,24, 31 maart en 7 april Lutherse Kerk vervallen. 

 
 

De diaconie 
zal, in onderling overleg, extra en persoonlijk aandacht geven aan de kwetsbare 
ouderen in onze gemeente. 

 
 

Uiteraard hopen we dat na 6 april de draad weer opgenomen kan worden 
uitgaande van het gegeven dat de omvang van de groepen/bijeenkomsten de 
100 personen niet overschrijdt. Zo niet, dan zullen we u op tijd berichten.   

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

de komende weken. Mocht u contact willen, dan graag een berichtje naar de 
diaconie diaconie@vrijzinnigdeldt.nl U kunt natuurlijk ook contact opnemen met  
Tina Geels, 06 16 119 206. 

 
Namens de Kerkenraad. 

 
Jan H. Kroon, 06-53 787 674; 015-8895937 
Tina Geels.    06-16 119 206 

 
  

BERICHT VAN DE RAAD VAN KERKEN 

18 maart: Dag van Nationaal Gebed 

Op woensdag 18 maart organiseren Missie Nederland, de Raad van Kerken in 

Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie 

een Dag van Nationaal Gebed. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van 

het coronavirus. Met deze dag willen de organisaties mensen de kans geven om 

in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen 

voor het werk van ieder die in deze onzekere tijden zorgdraagt voor anderen. 

  

De Dag van Nationaal Gebed zal vanaf 9.00 uur te volgen zijn via een livestream 

op de website nationaalgebed.nl. Daar kunt u meer lezen over het initiatief. Ook 



is er materiaal te downloaden om in uw eigen geloofsgemeenschap hieraan 

aandacht te besteden. 

  

Klokken van troost en hoop 

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen 

raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de 

plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, 

waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun 

deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van 

bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in 

Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de 

kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de 

Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ 

kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal 

isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen 

van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de 

gezondheid en veiligheid van medemensen.    

   

Zing 

Te midden van alle angst en zorgen rondom het Coronavirus, beginnen hier en 

daar ook andere geluiden te klinken. Biedt deze crisis onze samenleving niet ook 

onverwachte kansen? Zou de pandemie niet het startpunt kunnen zijn van een 

eenvoudiger levensstijl of een nieuwe economie? En zouden we als kerken daarin 

niet het voortouw kunnen nemen? Oude, vaak diep christelijke waarden kunnen 

nieuwe betekenis krijgen: Rust en aandacht voor elkaar, zorg voor de schepping, 

een duurzame levensstijl, een economie van het genoeg, ruimte voor 

persoonlijke reflectie en gebed. 

 

De Ierse monnik Richard Hendrick OFM schreef een aantal dagen geleden de 

onderstaande tekst. 

Vergrendeling 

Ja, er is angst. 

Ja, er is isolatie. 
Ja, er wordt gehamsterd. 
Ja, er is ziekte. 

Ja, er is zelfs dood 

Maar, 

Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai 
de vogels weer kan horen zingen. 
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust 



de lucht niet langer stijf staat van de smog 

maar blauw en grijs en helder is. 

Ze zeggen dat in de straten van Assisi 

mensen elkaar toezingen 
over de lege pleinen 
en hun ramen openhouden, 

zodat zij die alleen zijn 
de geluiden van families 

om hen heen kunnen horen. 

Ze zeggen dat een hotel 
in het westen van Ierland 

gratis maaltijden aanbiedt 
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn. 

 
Vandaag is een mij bekende jonge vrouw 
druk bezig om in haar buurt 

flyers te verspreiden met haar nummer, 
zodat de ouderen iemand hebben 

die ze kunnen bellen. 

Vandaag bereiden kerken, synagoges, 

moskeeën en tempels zich voor 
om dakloze, zieke en vermoeide mensen 
te kunnen verwelkomen 

en onderdak te bieden. 

Over de hele wereld beginnen mensen 

te vertragen en te reflecteren. 
Over de hele wereld kijken mensen 
op een nieuwe manier naar hun buren. 

Over de hele wereld worden mensen 
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit, 

voor hoe groot we eigenlijk zijn 
en hoe klein onze feitelijke controle, 
voor wat er werkelijk toe doet. 

Voor liefde. 

Dus we bidden en realiseren ons: 

Ja, er is angst, 
maar er hoeft geen haat te zijn. 
Ja, er is isolatie, 

maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn. 
Ja, er wordt gehamsterd, 

maar er hoeft geen gierigheid te zijn. 
Ja, er is ziekte 
maar de ziel hoeft niet te lijden. 

Ja, er is zelfs dood, 



maar er kan altijd 

een wedergeboorte van liefde zijn. 

Word je bewust van de keuzes die je maakt 

voor je leven nu. 
Vandaag: Adem. 
Hoor, 

achter de fabrieksgeluiden van je paniek, 
zijn de vogels weer aan het zingen, 

klaart de hemel op, 
is de lente in zicht. 

En altijd worden we omringd door Liefde. 

Open de ramen van je ziel. 
En al ben je niet in staat 

om de ander over het lege plein aan te raken: 
Zing. 
 

Richard Hendrick, OFM 
13 maart 2020 

 


