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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: Strawinskylaan 33, 2625 ND Delft. De Nieuwsbrief bevat een selectie van 

de dagelijkse kerkelijke berichten uit Delft e.o. van www.raadvankerkendelft  . Belangstellenden kunnen 

zich per mail aanmelden; de digitale Nieuwsbrief wordt periodiek en 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 .  

 

Nieuwsbrief 

Afgelopen zomer heeft de Raad afscheid genomen van haar secretaris, René Kok. Sinds hij aantrad hebt u 

zeer regelmatig nieuwsbrieven ontvangen en een fraaie, actuele website kunnen bezoeken met alle mogelijke 

nieuws, nieuwtjes, evenementen en contactadressen. 

Sindsdien heb ik -Jasper van der Kooij- het stokje overgenomen, samen met Riazad Goelab en zijn we zover 

dat we dagelijks berichten op de website kunnen plaatsen. En vanaf nu hopen we u ook weer regelmatig (ik 

zeg het voorzichtig) door middel van deze nieuwsbrief te informeren over ingezonden berichten en 

bezoekwaardige evenementen. 

Overigens blijft het zo dat lang niet alle berichten in de Nieuwsbrief geplaatst worden; op de website staan er 

meer, en we streven ernaar deze zo actueel mogelijk te laten zijn. 

Mocht u het vergeten zijn, de kop van elk bericht wordt als hyperlink in de Nieuwsbrief opgenomen, 

waardoor de lezers eenvoudig (CTRL-Klik) de volledige tekst van een bericht kunnen lezen zoals die op de 

website staat. Zo kunnen de teksten in de Nieuwsbrief kort zijn, maar kan de lezer snel en gemakkelijk de 

uitgebreide informatie lezen. 

 

Uitnodiging bijeenkomst over de WMO en de kerk 

Op dinsdag 18 november bent u van harte uitgenodigd voor de themabijeenkomst: “DE WMO-WET EN DE 

KERK”.  

Een bijeenkomst, waarin we horen hoe de gemeente Delft op 1 januari 2015 de WMO-wet gaat invullen en 

in welke mate dat een beroep doet op kerkelijke vrijwilligers.  

AANVANG: 20.00 uur LOCATIE: Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50 Delft.  

Programma en achtergrondinformatie staan op de site. 

 

De-bijbel op uw smartphone of tablet 

Als u de bijbel op uw smartphone of tablet wilt, dan kan dat, er is namelijk een app uitgebracht die dat 

mogelijk maakt. 

 

Open middagen hospice Delft 

De laatste bezoekmiddag in 2014 is op  dinsdag 9 december van 14.00u-15.00u. U moet zich dan wel even 

aanmelden bij het hospice op (015) 257 31 21. 

 

Maak kennis met bijbelvertaalwerk tijdens de Wycliff-dag 

Een dag met sprekers uit binnen- en buitenland, workshops, samenzang en gebed. 

Op zaterdag 22 november, 10 – 16 uur, in de Ark van Noach, te Dordrecht. 

http://www.raadvankerkendelft.nl/?p=4415
http://www.raadvankerkendelft.nl/event/uitnodiging-bijeenkomst-idb/
http://www.raadvankerkendelft.nl/de-bijbel-op-uw-smartphone-of-tablet/
http://www.raadvankerkendelft.nl/?p=4273
http://www.raadvankerkendelft.nl/event/wycliffe-in-de-ark-2/
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Radio Kerk in Delft 

Elke zaterdag van 12 – 13 uur kunt u genieten van interviews, muziek en de gedachte van de week, te 

beluisteren op Stadsradio Delft.  

Met een herhaling op zondagavond om 20:00 uur. 

 

op Stadsradio Delft 92,9 MHz, op de Delftse kabel 106,3 FM en via www.stadsradiodelft.nl 

 

De gesprekken zijn nadien ook te beluisteren op deze website. 

 

Een programma door de kerken van Delft gemaakt voor de inwoners van Delft. 

 

 

 

 

http://www.raadradio/
http://www.raadradio/
http://www.stadsradiodelft.nl/
http://www.raadvankerkendelft.nl/radio/

