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CORONA-BULLETIN VRIJZINNIG Delft  2, 25 maart 2020 

 
 
Beste leden en Vrienden van Vrijzinnig Delft, 
 

Nu de maatregelen vanuit de overheid verder zijn aangescherpt tot 1 juni 
worden we nog meer op onszelf teruggeworpen. Voor wie op een flat woont,  

of op een andere manier weinig leefruimte heeft, kan dat benauwend zijn.  
We delen onze gevoelens van onzekerheid en ook van angst met elkaar.  

Hoelang en hoever is de weg die we met elkaar moeten gaan? 
We weten het niet. We denken aan elkaar, kunnen elkaar niet ontmoeten maar 
wel bellen en op een andere manier digitaal even spreken. 

Afgelopen zondag kwam een groep vanuit onze gemeente bij elkaar in de  
Delftse Hout, een verslagje hiervan komt in de Nieuwsbrief van april. 

Juist in deze periode kan elke innerlijke oefening van gebed en meditatie 
bijdragen aan ruimte van binnen uit. De stilte waar we ons kunnen verbinden 
met het innerlijk Licht, wat ons opzoekt voordat wij het willen vinden. 

Dat geeft vertrouwen en houvast.  
Tina Geels 

 
Hieronder de mededelingen m.b.t. samenkomsten en ontmoetingen die stonden 
gepland. 

 

Vieringen 
Vanaf heden zullen er geen fysieke vieringen gehouden worden tot  1 juni. Dit 
betekent dat de afscheidsviering van en voor Tina Geels niet op 1e Pinksterdag 

d.d. 31 mei plaats kan vinden.  
We hebben de viering verplaatst naar zondag 5 juli, aanvang 15.00 uur 
in de Lutherse Kerk, aansluitend receptie van 16.00- 17.00 uur. 

 
De ingeroosterde gastvoorgangers vragen we ons per mail de overweging en  

de liturgie van de betreffende zondag te sturen, zodat wij deze digitaal kunnen 
versturen. Bij onze oudere leden/vrienden wordt een papieren exemplaar in de 
brievenbus bezorgd.   

Met Pasen, zondag 12 april om 10.30 uur Kapel Abtswoude hopen we de viering 
wel door te kunnen laten gaan maar dan in digitale vorm. Enkele jongere 

leden/vrienden zijn druk bezig met de voorbereiding hiervan In de Nieuwsbrief 
van April, verschijnt 3 april, hierover meer met een eenvoudige instructie hoe u 
de viering digitaal kunt bijwonen.  

 
In de bijlage kunt u de overweging/column van Ds. Ivo de Jong lezen, die hij  

voor Vrijzinnig Delft heeft geschreven, zondag 22 maart.  
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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 en kerkelijke gemeente. 

 

Kringen     
- In Gesprek met Karin Armstrong, zou verplaatst worden naar 7 april  

maar zal op dit moment geen doorgang vinden.  
- In Gesprek met Gé de Joode, over de Vrijmetselarij stellen we uit naar  

een later tijdstip. Mogelijk in het nieuwe seizoen. 
- In Gesprek over de broosheid van het leven, “Tussen zon en maan”  wordt 

ook geannuleerd. Eventuele nieuwe data voor de nog twee  openstaande 
bijeenkomsten  zullen t.z.t in overleg met de deelnemers worden 
vastgesteld. 

- Jongeren in gesprek met elkaar, heeft digitaal plaatsgevonden. Nieuwe 
data worden in overleg vastgesteld. Info hoyer.aml@gmail.com  

- Pizza Club, afsluiting: 19 april MoTiv Voorstraat 60, van 11.00 uur tot 
13.00 uur kan dan helaas niet doorgaan. 

- In Gesprek met elkaar, zie: bericht vanuit de Diaconie. 

 

Meditatie on line 
- De dinsdagmiddag Meditatie o.l.v. Tina Geels gaat online door, via Zoom.  

Je kunt meedoen door de link aan te klikken die met de wekelijkse 

uitnodiging wordt verstuurd. Wil je nieuw aanhaken, stuur dan even een 
mailtje naar Tina, dan kom je op de verzendlijst cm.geels@planet.nl 

 

- Muziek Meditatie o.l.v. Dieke de Jong vervalt 27 maart is onder 
voorbehoud verplaatst naar 23 april. Info dgdejongste@gmail.com   

 
Cyclus veertigdagentijd 
- deze is opgenomen in de wekelijkse online meditatie van de dinsdagmiddag. 

 
 

De diaconie 
Nu wij elkaar niet meer kunnen ontmoeten, willen we toch graag contact houden. 
We blijven in verbinding door elkaar te bellen of een kaartje te sturen. 

inmiddels heeft de diaconie digitaal overleg gehad via Zoom.  
Ook de kerkenraad gaat op deze manier vergaderen. 

Heeft u op welke manier dan ook, een vraag, wil je even met iemand praten, of 
heb je boodschappen nodig. Dan kunt u terecht bij de website van st. Present 
Delft, maar je kunt ook ons bellen!  

 
Alice Visser-          06. 4650 0599   zondag, maandag bereikbaar 

Monique Toonen-   06. 1431 3479   dinsdag en woensdag   ,,       
Annalena Hoyer-    06. 3964 5157   donderdag                  ,,        

Marike vd Kramer- 06. 2420 4984   vrijdag en zaterdag      ,,       
diaconie@vrijzinnigdelft.nl  

In gesprek met elkaar 
Op vrijdagmiddag 27 maart en vrijdagmiddag 24 april staat van 16.00-17.00 

koffie drinken met elkaar, gepland. Dat gaat door niet bij bakkerij van Maanen. 
We gaan dit ook doen via zoom, online dus. 
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Wil je meedoen, stuur dan een email naar myt@xs4all.nl en geef aan dat je wilt 

koffiedrinken op 27 maart en/of 24 april. 

Je krijgt dan een link van zoom via de email. Als het de eerste keer is dat je met 
Zoom werkt, is het handig om van tevoren op de link de klikken. Je wordt dan 

gevraagd om Zoom te downloaden (is gratis). De stappen wijzen zich vrijwel 
vanzelf. Klik aan dat je audio en video wil. 

Monique Toonen zit vrijdag 27 maart vanaf 15.45 klaar zodat je in kan loggen  

of even kunt bellen als je er zelf niet uitkomt: 06-14313479 
Neem een lekker bakkie koffie of thee erbij met jouw favoriete versnapering en 
dan kunnen we, ondanks de coronamaatregelen, toch even bijpraten. 

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

de komende weken.  
 

Namens de Kerkenraad. 
 
Jan H. Kroon, 06-53 787 674 of 015-8895937 

Tina Geels.    06-16 119 206 
 


