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De Nieuwsbrief is een uitgave van de Raad van Kerken Delft en wordt verspreid onder relaties van de Raad. Postadres Raad van Kerken Delft: Hopstraat 27, 2611 TA Delft. De 

Nieuwsbrief bevat een selectie van de dagelijkse kerkelijke berichten uit Delft e.o. van www.raadvankerkendelft  . De berichten in deze Nieuwsbrief zijn ingekort; door te klikken op 

blauwe of rode tekst komt men op deze site terecht, met het  volledige bericht.  Belangstellenden kunnen zich per mail aanmelden; de digitale Nieuwsbrief wordt dan ongeveer een keer 

per week gratis toegezonden. Kopij is van harte welkom. Berichten, tips, vragen aan de redactie sturen naar nieuwsbrief@kerkendelft.nl . Voor contact met het bestuur  van de Raad van 

Kerken Delft, aan- of afmeldingen voor de Nieuwsbrief en adreswijzigingen, stuur bericht aan postadres of zend een mail aan info@kerkendelft.nl .  

Week van Gebed voor de eenheid van de kerken 

Thema:   “Wandelen met God” (Micha 6 : 8) 

Oecumenische diensten met voorgangers uit verschillende Delftse kerken. Twee, drie of vier voor-

gangers houden samen een kerkdienst. Voor alle gezindten. U bent allen welkom! 

 

Maandag 21 januari 2013 

  PKN Vierhoven / PKN Mattheüswijk/ RK Adelbert 

  19.30 uur – Apolloweg 2 – Adelbertkerk 

Dinsdag 22 januari 2013 

  RK Raamstraat / PKN Hof van Delft / ABC Kerk Delft 

  19.30 uur – C. van der Lindenstraat 1 – Hofkerk 

Woensdag 23 januari 2013 

  Ev. Lutherse Gemeente / PKN Binnenstad Vrijenban / Oud Katholieke Kerk 

  19.30 uur - Noordeinde 4 – Evangelisch-Lutherse kerk 

Donderdag 24 januari 2013 

  Evang. Gemeente Morgenstond / Vergadering van Gelovigen 

  19.30 uur – Achterom 46 – Zuiderkerk 

Vrijdag 25 januari 2013 

  Christelijke Gereformeerde Kerk/ Gereformeerde Kerk vrijgemaakt 

  19.30 uur - Nieuwe Langendijk 32 Christelijke Gereformeerde kerk 

Zaterdag 26 januari 2013 

  Engelstalige viering: Levend Water, Fullgospel Mission Church 

  19.30 uur - Hermesstraat 65 – gebouw Levend Water 

Zondag 27 januari 2013 

  RK Maria v.Jesse /PKN Bin.Vrijenban /ABC Kerk /O.Kath.Kerk 

  18.30 uur - Burgwal 20 – Maria van Jessekerk   -  vesper 

 
Doop door onderdompeling: sterven en opstaan 
Ds. L. den Breejen uit Delft doopte vorig jaar twee belijdeniscatechisanten door hen onder te dom-

pelen, zoals al eerder op deze website was te lezen. Onder de kop ‘Doop door onderdompeling: 

sterven en opstaan’ wijdt het Reformatorisch Dagblad er een verhaal over. Het artikel is hier te vin-

den:http://bit.ly/Vswv8W 

 
Plenaire vergadering Raad van Kerken Delft 
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Op woensdag 23 januari 2013 is er weer een vergadering van de Raad van Kerken Delft. Traditio-

neel vindt deze eerste vergadering van het jaar plaats in de Week van Gebed. Dat betekent dat 

voorafgaand aan de vergadering er eerst een oecumenische kerkdienst is; aansluitend is dan de 

vergadering. De vergadering vindt plaats in de Lutherse kerk, Noordeinde 4.  

 

Zondagsschool van protestantse gemeente Delft stopt 
De zondagsschool ”De Blijde Stem” in Pijnacker is na ruim 38 jaar gestopt. Het aantal kinderen op 

de school nam af. Coördinator Judith de Knegt-Valkenburg: „We merkten dat er een andere invul-

ling kwam van de zondag, maar ook dat het aantal meelevenden in de kerken terugloopt.” 

 

Alpha cursus Hervormde wijkgemeente Mattheus te Delft 
Regelmatig wordt de Alpha cursus gegeven: een kennismakingscursus voor mensen die meer willen 

weten over het christelijk geloof. Maar ook voor mensen die pas christen geworden zijn of christe-

nen die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken. Dat kan heel verfrissend en inspire-

rend zijn! De cursus start weer op 26 januari en duurt tien zaterdagen van 17.30 tot 20 uur. 

 

Emeritaatsviering ds Wout van der Spek 
Zondagmiddag 30 december heeft ds. Wout van der Spek afscheid genomen van de wijkgemeente 

Hof van Delft. Bekijk het fotoverslag. 

 

Voedselbank Delft focust op voedsel 

Rond kerst en de jaarwisseling bleek weer dat heel veel particulieren, scholen, bedrijven en organi-

saties het werk van de Voedselbank een warm hart toedragen. Van alle kanten kwamen er  kerst-

pakketten, feestelijke voedselproducten, kerstbomen en gelukkig werden ook heel veel houdbare 

producten aangeleverd. Zowel op 20 als op 27 december gingen cliënten met tassen vol naar huis. 

 

Alphacursus Morgenstond 

Is er MEER? Op 31 Januari 2013 zal er weer een Alpha cursus starten in de Morgenstondgemeen-

te. Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aanspre-

kende uitleg over het christelijk geloof. Er wordt alleen een bijdrage gevraagd voor het eten. Neem 

voor meer informatie contact op met Marjan Elderhorst: alpha-cursus@morgenstonddelft.nl. 

  

Priesterwijding Robin Voorn 

U wordt uitgenodigd voor de feestelijke Eucharistieviering waarin de aartsbisschop van Utrecht Mgr. 

Dr. Joris A.O.L. Vercammen de diakenen drs. Joke Kolkman en drs. Robin Voorn tot priester zal 

wijden. De eucharistieviering zal, zo de Heer wil, plaatsvinden op zaterdag 9 februari om 14.30 

uur in de kathedrale kerk van de H. Gertrudis, Willemsplantsoen 2 te Utrecht. Robin is op dit mo-

ment diaken van de Oud-Katholieke parochie aan het Bagijnhof te Delft, en voorzitter a.i. van de 

Raad van Kerken Delft. 

 

Petitie behoud Hebreeuwse en Joodse Studies 

Studievereniging Sababa voert actie om Hebreeuwse en Joodse 

Studies van opheffing te redden. Op dit moment ligt het besluit bij 

het College van Bestuur Universiteit Leiden.  Het onderzoek naar 

het Hebreeuws, Aramees en het Jodendom is belangrijk voor on-

derzoek naar het Oude Testament, de Joodse en Christelijke tradi-

tieliteratuur en de geschiedenis van het oude en moderne Israël.  

 

Affiche Poortlezingen 

De Remonstrantse Gemeente Delft organiseert een drietal Poort-

lezingen met Ds. Eric Cossee naar aanleiding van het boek ‘Wij 

zijn ons brein’ van Dick Swaab. 

 

Jaarvergadering ISF en ISOFA 

De jaarvergadering van het ISF en ISOFA  is op donderdag 18 

april 2013, in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat te Delft. Aanvang 

20.00 uur. Nadere informatie volgt. 

 

Repair Cafe Delft 
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Op zaterdag 5 januari was de officiële heropening van het Delftse Repair Cafe in het Science Centre 

Delft. Onder het motto “Weggooien ? Mooi niet !” repareert u samen met vrijwillige reparatiedes-

kundigen uw kapotte spullen. Het Repair Cafe Delft vindt elke eerste zaterdag van de maand van 

11.00 tot 15.00 uur plaats in het Science Centre Delft. Toegang tot het Repair Cafe is gratis. 

 

H. Jacobuskerk in Maasdijk 50 jaar 

Op zaterdagavond 5 januari 2013 werd er in de viering het startsein gegeven voor een feestelijk 

jubileumjaar n.l. het 50 jarig bestaan van de R.K. H. Jacobuskerk, in Maasdijk. Pastoor Steenvoor-

den en Diaken Dits gingen voor in deze viering en het koor I Mellom zorgde voor de muzikale om-

lijsting.  

 

Fonds voor kerkvernieuwing Oud-Katholieken 

De Oud-Katholieke aartsbisschop dr. Joris Vercammen vierde 5 januari 2013 dat hij 12,5 jaar bis-

schop is. Ter gelegenheid van dat jubileum heeft de bisschop een nieuw fonds ingesteld voor de 

Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Het fonds Impuls dat wil helpen experimenten op het gebied van 

nieuwe en bestaande geloofsgemeenschappen te financieren. Met de giften moet de personele be-

zetting gefinancierd worden om nieuwe gemeenschappen en frisse initiatieven mogelijk te maken. 

 

Workshops ‘Opvoeden’ bij Morgenstond 

Ouders van kinderen in de leeftijd van 3 – 11 jaar opgelet! Vanaf januari 

start er een serie van 6 workshops. In “de tijd van je leven” ga je aan de 

slag met onderwerpen als: Timemanagement voor gezinnen, Verbonden-

heid,  Geloofsopvoeding en De Opvoed-toolbox. Bovendien is er veel ruim-

te voor jouw vragen en doe je waardevolle contacten op.  

 

Meditatie Bagijnhofkerk Delft 

Sinds september zijn er in de Oud-Katholieke kerk wekelijkse bijeenkom-

sten rond christelijke meditatie. Gemiddeld komen er tot nu toe elke 

maandag tussen de tien en vijftien man mediteren. Elke maandag is er om 19.45 uur koffie. De 

meditatie begint om 20.00 uur. Meestal is de groep rond 20.45 uur klaar. Meer informatie over deze 

vorm van mediteren vindt u op de website van christelijke meditatie: www.wccm.nl.  

 

Sirkelslag 

JOP, de jongerenorganisatie van de protestantse kerk, organiseert ook dit jaar weer Sirkelslag 

KIDS: ‘de spannendste online wedstrijd voor groep 7 en 8 die er is’; op 25 januari. Wordt jouw 

groep de winnaar van één van de vier Sirkelslagbekers? Dan worden zij de helden van Nederland! 

Uiterste inschrijfdatum: 23 januari 2013. Aanmelden: www.sirkelslag.nl/kids/sirkelslag 

 

Gouden priesterjubileum pater Koos Janssen 

Op vrijdag 21 december 2012 was het vijftig jaar geleden dat pater Koos Janssen priester werd 

gewijd door aartsbisschop John Kodwo Amissah, aartsbisschop van Cape Coast (Ghana). Op zondag 

13 januari 2013 heeft hij dit gevierd in de parochiegemeenschap van Poeldijk. 

 

Kerkbalans: vijf Nederlandse kerken werken samen aan hun geldwerving 

In Kerkbalans werken samen: de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Ne-

derland, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Re-

monstrantse Broederschap. De Actie Kerkbalans wordt in 2013 gehouden van zondag 13 tot en met 

zondag 27 januari onder het motto: “Wat is de kerk u (jou/mij) waard?”. 

 

Eén Protestantse Gemeente in Pijnacker en Delfgauw 

Op donderdag 6 december vergaderde de Stuurgroep Samen op Weg voor de laatste keer. Het werk 

zit erop. Per 1 januari 2013 gaat het sturende werk voor de nieuwe Protestantse Gemeente over 

naar de nieuwe Algemene Kerkenraad. Daarin zijn alle wijken en alle ambten vertegenwoordigd. De 

eerste vergadering was al gelijk in het nieuwe jaar op woensdag 2 januari. 

 

Delftse Scholen Vereniging viert lustrum 

Opbrengst acties gaat naar de Delftse Vakantiebank. In een week vol feest en activiteiten werd stil-

gestaan bij het feit dat de vereniging in 2012 alweer 95 jaar bestaat. De opbrengst van het prachti-

ge feest ging naar de Delftse Vakantiebank. Alle resultaten optellend kon door de lustrumcommissie 
aan de medewerkers van de Vakantiebank een cheque worden aangeboden van 2050 euro. 
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