
Kom naar de Kerkennacht

Op zaterdag 20 juni staan deuren van kerken in heel Delft open.

In het weekeinde van 19 tot 21 juni 2015 vindt door heel Nederland heen de Kerkennacht plaats. Zo ook in 
Delft, op zaterdag 20 juni. Het thema is: Kerk Binnenstebuiten.
Er valt dan niet alleen te genieten van de jeugdtaptoe op de Markt maar ook van de Kerkennacht in 
verschillende kerken in Delft, in het centrum en in de buitenwijken.

Deelnemende kerken                                  
Lokatie Tijd Programma per lokatie
Oud Katholieke Kerk 
op het
Bagijnhof 21

13 – 20:45
uur

-Kazuifeltentoonstelling, doorlopend
-Informatie in de Nicolaaszaal, doorlopend
-Orgelconcert (2x) om 14 en 20 uur
-Rondleiding (3x) om 14:30, 19 en 20:45 uur
-Zangworkshop van 15 – 16:30 uur
-Vesper van 17:15 – 17:45 uur

Rooms-Katholieke Sint 
Ursulaparochie 
in de 
Maria van Jessekerk
Burgwal 20

16 –  21 uur -De kerk is open voor publiek. En zullen gemeenteleden 
aanwezig zijn voor contact.
Er wordt o.a. gedacht aan samenzang.
Ook is de tentoonstelling “ Aalmoes en armen” te 
bezichtigen, van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft.

Protestantse Gemeente Delft 
in de Hofkerk
Cort van der Lindenstraat 1

14 – 17 uur Er is gelegenheid om koffie te drinken en mee te doen aan 
een excursie. 
Met een power-point presentatie zal uitgelegd worden wat 
er allemaal in de Hofkerk gebeurt en laten we wat high-
lights zien van het afgelopen jaar. O.a. De Passion
Delft en het kerstpel.
Bezoekers kunnen ook meedoen aan een wandel/fietstocht 
door de geschiedenis van de Hofkerk.

Protestantse Gemeente Delft 
in de Vierhovenkerk
Obrechtstraat 50

ca 17 – 19 uur

*19 – 21:30

Samenzijn 'met de buurt'
-rondleiding door de kerk, zoals liturgisch centrum, 
gebrandschilderde ramen, devotietafel
-maaltijd, soep met stokbrood en salades
-verhaal
-muzikale bijdragen
-kinderactiviteit: verhaal, spelletjes
* film ”As it is in heaven” met nabespreking

Protestantse Gemeente Delft 
in de Oude Kerk
Heilige Geestkerkhof 25

17:45 – 21 uur -Orgelspel
-Rondleidingen met Bijbelse inhoud: Preekstoel, Doopvont, 
Gebrandschilderde glas-in-loodramen, Expositie Remember 
van Jip  Wijngaarden
-Meditatieve viering
-Presentatie Restauratie Nieuwe Kerk
-Koffie, thee en limonade, koeken, krentenbollen en 
eierkoeken



-lectuurtafel met informatie over kerkelijke activiteiten o.a. 
alpha-cursus.

Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt in de 
Immanuelkerk
Schoemakerstraat 1

17.30 –
19.30 uur

De kerk is open voor publiek. Er zijn gemeenteleden 
aanwezig voor contact, soep met brood, orgelspel en 
rondleidingen door het gebouw waarbij de architectuur 
wordt toegelicht.

Evangelisch Lutherse 
Gemeente Delft aan het 
Noordeinde 4

ca 19 – 21 uur Om 19:00 uur en om 20:00 uur geeft drs. Annechien Vink 
een inleiding op het gedicht Het tuinfeest" van Martinus 
Nijhoff. Tussendoor  orgelmuziek. 
Er is koffie en thee, en ijs met aardbeien.

Afsluiting in de Maria van 
Jessekerk
Burgwal

21 – 21:30
uur

Slotviering

Na afloop in het Centrum van 
Delft

Na 21:30 uur Gezellig samenzijn met ieder die maar wilt onder het genot 
van een ijsje of een drankje

een sublieme avond
Sublieme muziek
Sublieme poëzie
Sublieme architectuur
Sublieme ijsjes

Beleef deze sublieme avond mee, laat u verrassen door een veelzijdig aanbod, verdeeld over verschillende
plaatsen in de stad.

Zie ook de website van de Raad www.raadvankerkendelft.nl en Facebook 
www.facebook.com/kerkennachtdelft.

De Kerkennacht is een tweejaarlijks oecumenisch evenement. In Nederland, maar ook in diverse andere 
Europese landen openen tal van kerken en gebedshuizen in een weekend hun deuren.
Ze laten nieuws- en leergierige bezoekers mee genieten waar zij goed in zijn. Wees welkom voor een 
inspirerende tocht langs en door kerken. Een uitgelezen kans om van het langste weekend van het jaar een 
bezinnend feest te maken.

De Raad van Kerken is een oecumenisch platform waar vele kerken en geloofsgemeenschappen elkaar 
regelmatig ontmoeten. Zij ontplooit initiatieven voor burgers van onze stad en is sterk verweven met diverse 
maatschappelijke en diaconale organisaties.


