
Nieuwsbrief 4, 1 mei 2015  www.raadvankerkendelft.nl  9e jaargang – nummer 235 

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 het postadres of zend een mail aan 

info@kerkendelft.nl.  

 

Ook deze keer vindt u (met Ctrl-klik op de titel) weer een greep uit een aantal interessante onderwerpen op 

de website, zoals  
 

Gezamenlijke 4 mei herdenking 2015 in de Nieuwe Kerk Delft 
Op maandag 4 mei a.s. organiseert de Raad van Kerken Delft namens de kerken in Delft, zoals elk jaar, een 

korte oecumenische bijeenkomst ter herdenking van de slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. 
Deze dienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk op de Markt. Aanvang is 18:45 uur; de kerk is geopend 

vanaf 18:30 uur. Na afloop kan worden aangesloten bij de Stille Tocht, die om 19:30 uur vertrekt van de 

Markt naar het monument aan de Nieuwe Plantage.  
 

(Superhelden)filmmiddag 
Stichting MIJN HELD organiseert samen  

met Filmhuis Lumen en de Voedselbank Delft, 

 in de meivakantie, op zaterdag 9 mei 2015, een (Superhelden)filmmiddag 

speciaal voor kinderen in de leeftijd 3 t/m 13 jaar. 
 

Uitnodiging afscheid diaconaal consulent Alie Leeflang 
Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Delft nodigt u van harte uit voor de viering ter 

gelegenheid van het afscheid van de diaconaal consulent, Alie Leeflang.  

Op zondagmiddag 10 mei, om 15 uur, in de Jessehof, met daarna gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 

afscheid te nemen van Alie. 
 

De avond van christenen voor Israel 
Dominee Kees Kant spreekt dinsdag 12 mei a.s. op een avond van Christenen voor Israël in Delft. Hij doet 

dat in de Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2, aanvang 20.00 uur (kerk open 19.30 uur). Zijn thema is: “De 

grote betekenis van Israël voor onze wereld”.  
 

Oecumenische kerkdienst in de Joriskapel 
Op 17 mei is er een oecumenische kerkdienst van Schrift en Tafel, in de Joriskapel. Aanvang 10 uur. 
 

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.  
 

A.s. zaterdag 2 mei een gesprek met Willemijn de Boer van het Stanislas College over de 4 mei herdenking 

en met Ineke Willems over het Bevrijdingsconcert. 
 

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