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De dag die je wist dat zou komen: de eerste radio-uitzending Kerk in Delft

Aanstaande zaterdag, 4 januari 2014, is het zover. Tussen 12 en 13 uur wordt 
de eerste radio-uitzending  van de kerken in Delft live uitgezonden vanuit de 
studio van Stadsradio Delft (Stadsradio Delft heeft laten weten dat de 
vrijdagmiddag niet langer beschikbaar is).

Te beluisteren op 92.0 MHz op de Delftse kabel, en op 106.3 FM en 
via http://www.stadsradiodelft.nl/

Het programma is nog niet klaar in die zin dat er een vast format is, maar we 
beginnen gewoon. Op dit moment wordt gewerkt aan tunes en jingles, wordt 
muziek uitgezocht en worden teksten geschreven.

Er zijn twee presentatoren voor de eerste uitzending: Jan Lamberts en Robin 
Voorn (die beter Nederlands spreken dan de kop van dit bericht suggereert). 
Redacteur van dienst is René Kok, die het draaiboek maakt en met het oog op 
de bewoners van Delft die luisteren  "breed" muziek programmeert . 

In de eerste uitzending zijn gasten in de studio aanwezig, van de Christelijke 
Gereformeerde Kerk Delft. Met hen wordt gesproken over de verhuizing van de 
kerk naar de Tanthof. 

De Agenda van de Week wordt doorgesproken, met alle kerkelijke activiteiten. 
En er is de Overweging van de Week, waarin wordt stilgestaan bij het feest van 
Driekoningen of Epifanie, door ds. Hilbrand van Eeken.
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"Werkende weg" wordt een programma samengesteld en gepresenteerd, dat 
wil zeggen dat het programma op zaterdagmiddag iedere keer wel iets anders 
zal klinken, steeds beter naar iedereen hoopt. 

Aanvullingen, verbeteringen, suggesties, favoriete muziek: u kunt alles mailen 
naar info@kerkendelft.nl . We namen het graag in ontvangst. Natuurlijk ook 
kopij voor de website, die dan in de Agenda wordt opgenomen die  de basis is 
voor het radio-programma. Niet voor niets staat op www.raadvankerkendelft.nl 
"Dagelijks overzicht van het beste nieuws uit kerkelijk Delft. Staat het hier 
niet, dan hoeft u het niet te weten".

We hopen dat u luistert naar het programma (met werktitel) Kerk in Delft. 
Een programma door de kerken van Delft gemaakt voor de inwoners van Delft.
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