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Voorwoord 
 
Alweer het achtste seizoen van ‘GEESTVERRUIMEND’, het programma ge-
loofsverdieping van de parochies O.L. Vrouw van Sion te Midden-Delfland en 
Sint Ursula te Delft.  
Dit roze boekje geeft u een overzicht van het aanbod: van Bijbelstudie tot 
maatschappelijke thema’s die vanuit geloof besproken worden. Soms be-
perkt tot één avond of één middag, dan weer een cursus van meerdere 
avonden of een weekeinde weg. Met sprekers van binnen en buiten de paro-
chie. Kortom, wederom een gevarieerd aanbod waaruit u kunt kiezen omdat 
het goed is zo af en toe met anderen wat dieper in te gaan op de vragen van 
het leven in het licht van de Bijbel en ons Christen-zijn. Ook is het heel waar-
devol om ons eigen geloofsleven te toetsen aan teksten, beelden of andere 
vormen van (Bijbelse) inspiratie. 
 
Geestverruimend staat open voor iedereen, voor mensen van binnen en bui-
ten de parochies O.L. Vrouw van Sion en Sint Ursula, ongeacht kerkelijke of 
religieuze achtergrond; voor iedereen die nieuwsgierig is. Bij een aantal acti-
viteiten staat een minimaal en maximaal aantal deelnemers vermeld. Op tijd 
aanmelden is wel noodzakelijk. Mocht een activiteit niet doorgaan wegens 
te weinig aanmeldingen of een andere reden, dan wordt u ge-maild of ge-
beld. Vermeld bij aanmelding altijd uw naam, telefoonnummer en/of e-
mailadres en de activiteit waarvoor u zich aanmeldt, evenals het aantal deel-
nemende personen. 
 
Voor de bijeenkomsten vragen wij een vrijwillige bijdrage in de onkosten. Het 
bedrag wordt ter plekke voldaan, graag gepast betalen. Echter, de gevraagde 
bijdrage mag nooit een belemmering zijn om deel te nemen. De bijdrage is 
geheel vrijwillig (met uitzondering van het kloosterweekeinde).  
 
Wij hopen dat dit programma uw en ons (geloofs)leven mag verrijken.  
Van harte tot ziens! 
 
Uw pastores:  
Pastoor Ben Bolmer ofm; Paul Mantelaers, pastoraal werker;  
Dick Verbakel, priester; José de Boer, pastoraal werkster/parochiecatecheet; 
Jan Lamberts, diaken. 
Met medewerking van de coördinator ‘Geestverruimend’: Jan van der Knaap. 
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Programma Geestverruimend 2015-2016 in schema 
 

Datum Tijd Thema Locatie Blz. 

2015 
04-09 

19.30-21.00 Filmserie katholicisme 1 Adelberthof 4 

19-09 08.30-16.00 Chagall galerie Wuyt Amsterdam 5 

22-09 20.00-22.00 Geloofsleerlingen Past. Adelbert 6 

26-09 10.00-12.00 Labyrint Jozefzaal 7 

02-10 20.00-21.30 Filmserie katholicisme 2 Adelberthof 4 

06-10 14.00-16.00 Leven met verlies Past. Sacrament 8 

11-10 diverse Bijbelmaand: Liturgie Tobit diverse 9-10 

13-10 20.00-22.00 Waar is God als ik pijn heb? De Link 11 

15-10 19.30-21.30 Tobit uitgelegd Tuinzaal 9-10 

18-10 diverse Bijbelmaand: Liturgie Tobit diverse 9-10 

11-10 19.30-22.00 Filmavond Adelberthof 12 

24-10 13.30 Je eigen engel maken Tuinzaal 9-10 

25-10 diverse Bijbelmaand: Liturgie Tobit diverse 9-10 

06-11 19.30-21.00 Filmserie katholicisme 3 Adelberthof 4 

09-11 20.00-22.00 Stamelen aan de grens De Link 13 

15-11 19.30-22.00 Filmavond De Schelp 12 

17-11 20.00-22.00 (echte) Armoede bestaat niet De Eénhoorn 14 

18-11 14.00-16.00 Werkeloos…, wat nu? Jozefzaal 15 

19-11 20.00-22.00 Zin en onzin voedselbank Past. Adelbert 16 

04-12 19.30-21.00 Filmserie katholicisme 4 Adelberthof 4 
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Datum Tijd Thema Locatie Blz. 

2016 
08-01 

19.30-21.00 Filmserie katholicisme 5 Adelberthof 4 

13-01 20.15-22.00 Bijbeluitleg:  Marcus Jozefzaal 17 

05-02 19.30-21.00 Filmserie katholicisme 6 Adelberthof 4 

14-02 19.30-22.00 Filmavond De Schelp 12 

03-03 20.00-22.00 God, een hele belevenis Tuinzaal 18 

04-03 14.00-16.00 (creatief) Bidden met kinderen Adelberthof 19 

04-03 19.30-21.00 Filmserie katholicisme 7 Adelberthof 4 

07-03 15.00-17.00 Waar is God als ik pijn heb? Past. Sacrament 11 

08-03 14.00-16.00 Mijn kind is homo De Eénhoorn 20 

15-03 20.00-22.00 De zeven sacramenten 1 Past. Sacrament 21 

20-03 19.30-22.00 Filmavond Adelberthof 12 

29-03 20.00-22.00 De zeven sacramenten 2 Past. Sacrament 21 

01-04 19.30-21.00 Filmserie katholicisme 8 Adelberthof 4 

05-04 20.00-22.00 Frank Bosman Adelberthof 22 

18-04 20.00-21.30 Info kloosterweekeinde Past. Raamstraat 23 

24-04 10.30-11.00 Happy to be catholic day Adelbertkerk 24 

30-04 10.00-12.00 Labyrinth De Schelp 7 

06-05 19.30-21.00 Filmserie katholicisme 9 Adelberthof 4 

10-05 20.00-22.00 Mariabeeld in Oude Kerk De Schelp 25 

17-05 20.00-22.00 Bijbeluitleg: Galaten brief De Schelp 26 

03-06 19.30-21.00 Filmserie katholicisme 10 Adelberthof 4 
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 (Filmserie) Katholicisme 
 
Een unieke filmreis door de wereld van 
het katholieke geloof. Wie zijn katholie-
ken, wat geloven ze eigenlijk en waarom? 
Wat is de betekenis van hun uiterlijke 
gebruiken en tradities? Welke plaatsen 
zijn belangrijk voor hen? Hoe heeft het 
geloof zich ontwikkeld? 
 
In deze serie neemt de Amerikaanse 
priester Robert Barron ons mee door 15 
landen en 50 locaties. Eigenlijk is het een 
reis door de schatkamer van het katho-
lieke geloof, mede door de prachtige beelden die je meenemen op een we-
reldreis. De spreker heeft de gave om op een boeiende manier geloofsthe-
ma’s uit te leggen en schuwt ook lastige thema's niet. Op aansprekende wijze 
verklaart hij christelijk vraagstukken vanuit een katholiek perspectief.  
 
In de tien afleveringen komen de volgende thema’s aan de orde: Jezus, God 
en mens (sept) – Het onderricht van Jezus (okt) – Het mysterie van God (nov) 
– Maria, de Moeder van God (dec) – Petrus en Paulus (jan) – Christus en de 
Kerk (feb) – Liturgie en Eucharistie (mrt) – De gemeenschap van de heiligen 
(apr) – Gebed en geestelijk leven (mei) – Het eeuwig leven (jun).  
Na elke aflevering is er ongeveer een ½ uur nagesprek met daarin ruimte om 
vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. De kracht zit in de gehele 
serie maar u kunt ook afzonderlijke afleveringen  komen bekijken. 
 
 
Data: elke 1e vrijdag van de maand: 4 sept; 2 okt; 6 nov; 4 dec;  
 8 jan; 5 feb; 4 mrt; 1 april; 6 mei; 3 juni 
Tijd en locatie: 20.00 - 21.30 uur in de Adelberthof 
Begeleiding: diverse pastores 
Vrijwillige bijdrage per avond: € 3,00 
Aanmelden per avond via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl  
of 015-2560939 
Aanmelden vóór: de donderdag voorafgaande aan elke bijeenkomst 
Minimaal 8 aanmeldingen per avond 

mailto:geestverruimend@rkdelft.nl
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Marc Chagall in Amsterdam 
 
Marc Chagall (1887-1985) be-
hoort tot de grootste beeldende 
kunstenaars van de twintigste 
eeuw. Ook zijn beeldtaal boort 
diepere lagen aan. 
Hij is opgegroeid in een vroom 
joods-orthodox milieu welke hij 
bij het verlaten van het ouderlijk 
huis grotendeels  achter zich 
heeft gelaten. Wel wist hij zich 
zijn verdere leven nauw verbon-
den met het Joodse volk. Veel 
beelden in zijn werk hebben dan 
ook een Joods-christelijke lading 
en een religieuze ondertoon.  
Om meer te weten over Marc 
Chagall bezoeken we het wereldberoemde Chagall expertise centrum in Am-
sterdam. Na ontvangst met koffie en lekkers is er een inleiding waarin de 
manier van kijken naar Chagalls werk centraal staat. Vervolgens bekijken we 
een film/documentaire over Marc Chagall. Na een heerlijke lunch hebben we 
nog tijd om in te gaan op de ramen van Chagall zoals bijvoorbeeld de ramen 
In de synagoge van het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem waar hij de zegen-
spreuken van Jakob tot zijn zonen (Gen. 49) in glas-in-loodramen vertolkte.  
U hoeft beslist geen kunstkenner of Chagall liefhebber te zijn om mee te 
gaan, maar je laten raken door kleur en vormgeving. Het wordt beslist een 
heel mooie dag! 
 
Datum: zaterdag 19 september 
Tijden: we worden tussen 10.00-10.30 uur verwacht in Amsterdam, einde 
ongeveer om 15.00 uur. We reizen per trein om 8.34 vanaf Delft 
Kosten: € 25,00 pp inclusief voordrachten en lunch, exclusief OV-kosten. 
(U hebt een ov-chipkaart nodig voor trein en tram) Op de ochtend gepast 
betalen aan pastor José de Boer 
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aanmelden vóór 10 september 
Aantal deelnemers: minimaal 10 personen en maximaal 18 personen  
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R.-K. voor Beginners - Katholiek worden? 
 
Een traject voor wie wil kennismaken met 
het Rooms-Katholiek geloof, of voor wie 
zich voorbereidt op toetreding tot de r.-k. 
Kerk, door doop en/of vormsel, voor wie 
het ‘van huis uit meegekregen’ geloof wil 
onderzoeken én voor serieus geïnteres-
seerde zoekers. Het ‘project geloofsleer-
lingen’ van de parochies voorziet in indivi-
duele begeleiding en maandelijkse groeps-
bijeenkomsten. 
Tijdens deze bijeenkomsten wisselen we ervaringen uit en bespreken we 
onderwerpen die door geloofsleerlingen en hun begeleiders worden aange-
dragen. De thema’s kunnen ingegeven worden door momenten in het kerke-
lijke jaar, zoals de Goede Week en de Verrijzenis met Pasen. Ook thema’s uit 
de persoonlijke levenservaring kunnen aan de orde gesteld worden. 
Wanneer iemand toe is aan een eventuele opname in de katholieke Kerk 
hangt helemaal af van iemands persoonlijke groei en ontwikkeling. Katholiek 
worden is op de eerste plaats een kwestie van geloven, van een levenshou-
ding; enige kennis is nodig, maar dat komt niet op de eerste plaats. Persoon-
lijke groei en ingroeien in een geloofsgemeenschap kosten wel tijd, gemid-
deld is men één jaar onderweg. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u tijdens 
het traject tot de conclusie komt dat de r.-k. Kerk en/of toetreding (toch) 
niets voor u is. 
Zoekers, 'herintreders' en twijfelaars zijn allen van harte welkom. 
 
 
Deelname na gesprek met de project-pastor 
Bijeenkomsten: een maal per maand gezamenlijk + gesprek met de eigen 
begeleider, dinsdag 22 sept. is de eerst bijeenkomst na de vakantie 
Tijd gezamenlijke bijeenkomsten: 20.00-22.00 uur 
Locatie: pastorie Adelbertkerk 
Begeleiding: J. de Boer, pw.  
Aanmelden via e-mail: j.deboer@rkdelft.nl of 015-2560939  
Meer info: kijk op http://www.rkdelft.nl/cms/index.php?id=274 
 

http://www.rkdelft.nl/cms/index.php?id=274


 7 

Labyrint lopen, 
 een pelgrimstocht 
 
Iedereen zoekt de eigen weg in het leven 
en wil onderzoeken wat hij of zij op die 
weg ontmoet. Dit is van alle tijden. In elke 
tijd zijn er modellen die hierbij hulp bieden. 
Het labyrint is zo’n oer model  voor levens-
reis dat de toets der tijd heeft doorstaan. 
Labyrinten verschijnen in alle tijden en vele 
verschillende culturen en zijn al heel snel 
‘geadopteerd’ binnen de christelijke cultuur. 
Zo kwamen ze ook terecht in talloze kerken en binnen kloostermuren. 
Een labyrint gaat over de weg volgen en niet over deze kwijtraken. Over vin-
den en niet over verdwalen. Het labyrint is geen doolhof, waarin wegen 
doodlopen, maar een doorgaande weg naar jezelf en daar weer mee naar 
buiten te komen. Het is de weg van buiten naar binnen: om jezelf te herinne-
ren wie je in de kern bent. Het is daarna de weg van binnen naar buiten: om 
uit te komen voor wie je in wezen bent. Het lopen van een labyrint is dan ook 
te vergelijken met het vieren van liturgie. Het is een weg, die nu eens verder 
weg dan weer dichter bij de kern komt. Zoals in het leven. Steeds gaat het 
over: onthechten, ontvangen en inzichten. Voor wie het probeert kan het een 
ervaring zijn van ‘ik ga de weg zelf’ en tegelijk ‘ik word door de weg geleid’. 
Na wat verdieping in (kerk)labyrinten, zult u begeleid worden in de meditatie, 
om vervolgens het labyrint te belopen. De bijeenkomsten zijn ook zeer ge-
schikt voor hen die nog nooit aan een meditatie hebben meegedaan. 
 
 
Data en locatie: zaterdag 26 september in Maria van Jessekerk te Delft,  
entree via de Jozefzaal in het steegje links van de kerk,  
zaterdag 28 mei in de kerk van St. Jacobus de Meerdere te Schipluiden 
Tijd: 10.00 - 12.00 uur 
Vrijwillige bijdrage: € 4,00 per persoon 
Begeleiding: José de Boer, pw.; Jan van der Knaap, Paul Mantelaers, pw. 
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aantal deelnemers: min. 10 personen en max.: 20 personen 
Graag sokken meenemen i.v.m. het kleed waar we op lopen.  
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Leven met verlies 
 
Velen weten uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om het overlijden van een 
ouder, partner, zoon, dochter of vriend(in) te verwerken. Je moet verder 
leven met een groot gemis. Je voelt je eenzaam, verdrietig en soms onbegre-
pen. 
 
In oktober start er een lotgenotenpraatgroep voor mensen die iemand aan 
de dood verloren hebben. Dat kan kort of lang geleden zijn.  
 
We zullen vijf keer op een dinsdagmiddag bij elkaar komen om onze verhalen 
te vertellen en naar elkaar te luisteren. Ook zullen we praten over de rol van 
het Christelijk geloof bij de verwerking van het verlies. 
 
Schroom niet om mee te doen, ook niet als het om verlies van lang geleden 
gaat. Je hart nog eens luchten kan zo heel veel goed doen. 

 
Data: dinsdagen 6 okt, 3 nov., 1 dec., 2 febr. en 1 mrt. 
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur 
Locatie: pastorie Sacramentskerk, Nassaulaan 2 Delft 
Begeleiding: pastor Dick Verbakel, pr. en Jan van der Knaap 
Vrijwillige bijdrage: totaal € 10,00 
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aanmelden vóór: 1 oktober 
Minimaal 5 aanmeldingen, maximaal 12 
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Oktober = Bijbelmaand: “Met een engel op stap” 
 
In de maand oktober (van 10 t/m 25) staat het Bijbelboek ‘Tobit’ centraal in 
de geloofsgemeenschappen van de Sacramentskerk, H.H. Franciscus & Clara-
kerk, Sint Adelbertkerk en de Sint Jacobus de Meerdere-kerk. Het is een van 
de kleine (apocriefe) Bijbelboeken, een Bijbelse novelle. Vader Tobit, moeder 
Anna en zoon Tobias spelen de hoofdrol in dit oude verhaal, dat nog steeds 
erg actueel is. Ga mee op zoek naar deze schat en ontdek dat God dichterbij 
is dan u dacht. 
 
Rondom de vieringen 
In drie weekeinden (10/11 + 17/18 + 24/25) horen we in de liturgie over de 
moeilijkheden in de familie en hoe God hun gebeden hoort, over de zoek-
tocht van Tobias en Rafaël en over hun thuiskomst. De kinderen zullen tijdens 
hun kinderwoorddienst (zie schema viering in dit blad) werken uit het specia-
le Tobit verhalen- en werkboek.  

 
Rembrandt van Rijn noemde het zijn lieve-
lingsboek en hij heeft er dan ook gedurende 
zijn hele leven prachtige etsen en schilderij-
en van gemaakt. Met name de etsen (re-
producties natuurlijk) zijn in alle vier de 
kerken te bewonderen op een kleine ten-
toonstelling. Op zijn geheel eigen wijze, 
horend bij zijn tijd, heeft Rembrandt zich 
door het verhaal laten inspireren en er bijna 
een stripboek van gemaakt.  
 

Hebben wij in ons leven niet ook een engel nodig 
die met ons op stap gaat? Bent u soms een engel 
voor iemand? Laat u, na de viering, als engel foto-
graferen achter in de kerk. Engelenvleugels en 
fototoestel verwachten u (jong en ouder) op 4 en 
11 oktober in de Sacramentskerk, de 11e ook in de 
Jacobus de Meerdere kerk, de 18e in de Adelbert-
kerk en de 25e in de Franciscus en Clarakerk.  
Voor elke gemeenschap wordt een fotoposter gemaakt.  
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Verdieping in het boek Tobit 
Op twee donderdagavonden lezen we samen dit boeiende verhaal en gaan 
we op zoek naar de betekenis ervan. We zien zoon Tobias vertrekken met zijn 
reisgezel, terwijl hij niet door heeft dat God dichterbij is. Vele zoeken God in 
grote wonderen en beschrijven hem met grote woorden, steeds weer op 
zoek naar een schat, net als Tobias. Maar vaak zijn we blind voor wie met ons 
meeloopt of voor de kleine wonderen onderweg.  
 
Data: donderdagen 15 en 22 oktober 
Tijd en locatie: 19.30 – 21.30 uur in de Tuinzaal 
Begeleiding: pastor José de Boer, pw.  
Vrijwillige bijdrage: € 5,00 
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aanmelden vóór: 13 oktober 
Aantal deelnemers: minimaal 6 personen en maximaal 15 personen 

 
Workshop: Maak uw eigen engel  
Tijdens deze bijeenkomst ga je een eigen engel maken. Er ligt 
materiaal om uit diverse modellen van engelen te kiezen. Zo 
kun jij jouw eigen engel maken: je engel kan een raadgever 
zijn, een maatje, een leraar, een reisgenoot op je spirituele 

weg. Het kan ook een mooi decoratiestuk worden voor de kerstdagen of een 
kleine engel voor in de kerstboom. 
Kinderen en volwassenen kunnen hieraan meedoen,  
er is voor iedereen wat wils.  
 
Datum: zaterdag 24 oktober 
Tijd en locatie: 13.30 tot uiterlijk 16.00 uur in de Tuinzaal 
Bijdrage: € 3,00 pp 
Begeleiding: Marija Ruigrok en Marjolein Kenselaar 
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aanmelden vóór: 21 oktober 
Minimaal 6 personen, maximaal 25 personen 
 
Op 11 en 18 oktober wordt deze bronzen beschermengel 
te koop aangeboden in elke deelnemende kerklocatie, 
voor maar € 5,00. Graag gepast en contant betalen.  
Een leuk cadeau of gewoon voor jezelf.   
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Waar is God als ik pijn heb? 
 

Ziek zijn is in veel opzichten verwar-
rend. Zeker als de tijd van ziek zijn lan-
ger duurt of als in de loop van de tijd 
blijkt dat er iets ernstigs aan de hand is. 
De verwarring kan veroorzaakt worden 
door wat het eigen lichaam voelt. “Wat 
kan er met mij aan de hand zijn?” vraag 
je. Uitslag van een onderzoek kan veel 
verwarring veroorzaken, reacties van 

ongeloof komen veelvuldig voor. Je moet gaan nadenken over de gevolgen 
van de ziekte op je leven. 
Elk mens komt eens te staan voor de vraag wat hij aan moet met lijden en 
pijn. Voor een christen die gelooft in een liefdevolle en barmhartige God, is 
die vraag nog beklemmender. 
De confrontatie met een ziekte kan de verhouding tot God veranderen. De 
een raakt teleurgesteld in God. De ander vindt juist kracht en troost in het 
geloof. Wie nog nooit over God heeft nagedacht, kan onverwacht een zoek-
tocht naar God en geloof inslaan. De een ervaart de tijd van ziek zijn als een 
moment van stilgezet worden of van intieme nabijheid tot God. De ander 
voelt dat alle vastigheid wegzinkt en ook zijn of haar vertrouwen op God.  
Kracht vinden in je geloof, hoe doe je dat? Kun je dat leren? 
 
 
 
Data tijd en locatie: dinsdag 13 oktober van 20.00 - 22.00 uur in de Link,  
te Maasland of maandag 7 maart van 15.00-17.00 uur in de pastorie van  
de Sacramentskerk, Delft 
Begeleiding: pastor Ben Bolmer ofm. en Margreet v.d. Lans (Maasland)  
en zuster Goretti (Delft) 
Vrijwillige bijdrage: € 3,00 
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aanmelden vóór: 13 okt. (Maasland) en 4 mrt. (Delft) 
Minimaal 6 aanmeldingen 
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Om naar (uit) te kijken 
 
“Noah”         zondag 18 oktober in de Adelberthof, Delft 
De film is geen navertelling, maar je zou kunnen zeggen ‘geïnspireerd op’ het 
Bijbelverhaal van Noach. Regisseur Darren Aronofsky is een filmmaker, geen 
‘dominee’. En dus staat het verhaal voorop: in een wrede wereld zonder 
hoop, overheerst door krijgsheren, staat één man aan de kant van het goede: 
Noach. Het enige wat hij wil is vrede voor hem en zijn gezin. Noach heeft 
visioenen over een eindeloze vloed.  
 
“Babette’s feast”             zondag 29 november in De Schelp, Schipluiden 
De favoriete film van paus Franciscus. Denemarken, 19e eeuw. Twee volwas-
sen zussen wonen in een geïsoleerd dorpje bij hun vader, een Protestantse 
dominee. Op zekere dag arriveert een Franse vluchtelinge, Babette. Zij ne-
men haar in huis op. Nadat hun vader sterft organiseren de zusters een feest 
ter nagedachtenis.  
 
“Fill the void”     zondag 14 februari in De Schelp, Schipluiden 
De streng orthodox-joodse Shira probeert een glimp op te vangen van haar 
toekomstige echtgenoot. Maar dan sterft Shira’s zus. Als weduwnaar Rivka 
overweegt te hertrouwen, komt Shira’s moeder met een voorstel. Regisseuse 
Rama Burshtein geeft stem aan de orthodox-joodse gemeenschap waarbin-
nen een gearrangeerd huwelijk normaal is. Fill the Void, is overladen met 
prijzen; de gesprekken waarin de mogelijkheid van een huwelijk afgetast 
worden, zijn zo mooi neergezet. 
 
“Kreuzweg”          zondag  20 maart in de Adelberthof, Delft 
De precieze, rustige vorm van Kreuzweg heeft een meeslepend, groot effect. 
Het veertienjarig Duitse meisje Maria (uit een strenggelovig katholiek gezin) 
doorloopt op eigen wijze de veertien staties van Jezus naar de kruisiging. Ze 
staat vlak voor haar vormsel en haar geloof is heel belangrijk voor haar.  
 
Tijd: 19.30 - 22.00 uur 
Vrijwillige bijdrage per filmavond: € 4,00 
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015- 2560939 
Tijdens het film kijken is er drinken (fris en wijn) en wat lekkers te eten.  
Wees a.u.b. op tijd aanwezig.  

mailto:geestverruimend@rkdelft.nl
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Stamelen aan de Grens 
  Nabijheid bij levenseinde 

 
De worsteling met de vraag naar zingeving in ons bestaan komt wellicht het 
meest scherp naar voren in het uur waarin we oog in oog komen te staan 
met de eindigheid van ons bestaan: het uur van de dood. Wat door mensen 
in dat ultieme uur gedaan en gezegd wordt, is voor nabestaanden dan ook 
van bijzonder grote waarde en betekenis. 
 
Voor christenen is het steeds belangrijk geweest en blijft het van belang met 
welke woorden een stervende zich in zijn of haar laatste uur tot de Heer van 
leven en dood richt.  
Deze avond zal gaan over symbolen en gebed op en rond het sterfbed. Een 
gebed dat doorgaans het karakter van stamelen heeft, stamelen aan de 
grens..... 
Pastor Bolmer zal vanuit zijn pastorale ervaring hiervan vertellen. Een avond 
over nabijheid in de laatste uren en ruimte geven om te sterven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: maandag 9 november 
Tijd: 20.00 – 22 .00 uur 
Locatie: De Link, Maasland 
Begeleiding: pastor Ben Bolmer ofm. en Margreet v.d. Lans 
Vrijwillige bijdrage: € 3,00 
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aanmelden vóór: 6 november 
Minimaal 5 aanmeldingen  
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(Echte) Armoede bestaat niet in Nederland 
 
Minister-president Mark Rutte heeft het liever over mensen met lage inko-
mens en in 2011 tijdens een debat over de bezuinigingen  maakte hij bezwaar 
tegen het gebruik van de term ‘armoede'. Heeft hij gelijk dat echte armoede 
niet bestaat in ons land? We hebben immers een stelsel van uitkeringen en 
toeslagen voor mensen met lage inkomens.  
 
Maar wat is nou armoede in Nederland? We hebben een huis en te eten, ook 
al is het niet veel. De verwarming kan aan. Als we willen roken kunnen we 
roken, als we willen drinken is daar geld voor en een mobiele telefoon heeft 
iedereen, ook arme mensen. Als je echt wilt werken is er een krantenwijk of 
kun je een baan vinden achter de kassa. Of klopt dat niet en zit het toch wat 
anders in elkaar? Wat is de definitie van armoede?  
 
In de cijfers van het centraal cultureel planbureau zien we dat aan de ene 
kant de rijken die rijker worden en zich steeds grotere luxe kunnen veroorlo-
ven en de armen die armer worden en steeds meer moeite hebben de eind-
jes aan elkaar te knopen.  
In de pauselijke brief ‘Evangelii Gaudium’ zegt paus Franciscus “Nee tegen 
een tirannie van de markt, tegen een economie die mensen uitsluit." Hij be-
pleit een arme kerk voor de armen. "Aan een ideale kerk kleeft het vuil van 
de straat", schrijft paus Franciscus. ”Een christen kan niet anders dan radicaal 
voor de armen kiezen”, zegt hij. 
 
Wat betekent deze visie van de paus voor onze kerkgemeenschappen? Kie-
zen wij radicaal voor de armen? Geld voor de stenen of de armen?  
Welke keuzes maak ik? 
 
 
Datum: dinsdag 17 november 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur 
Locatie: parochiecentrum de Eénhoorn, Den Hoorn 
Begeleiding: pastor Jan Lamberts, diaken 
Vrijwillige bijdrage: € 3,00 
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aanmelden vóór: 30 oktober 
Minimaal 6 aanmeldingen  



 15 

Werkeloos… wat nu? 
 
 
Betaalde arbeid is een steeds prominen-
tere plaats gaan innemen in de Neder-
landse samenleving. Tegelijk is de bete-
kenis die de samenleving hecht aan be-
taalde arbeid enorm toegenomen. Als je 
werk hebt, ben je iemand, doe je mee. 
Werk je niet dan profiteer je, word je 
uitgesloten. 
 
Het uitgangspunt van het huidige beleid is dat mensen meer geholpen zijn als 
ze weer aan het werk gaan dan wanneer ze thuis blijven met een uitkering. 
Het wordt zelfs als niet sociaal beschouwd om mensen een uitkering te ge-
ven. Deze opvatting komt het meest uitgesproken naar voren in het idee  het 
recht op uitkering te vervangen door het recht op werk, of in een striktere 
variant de plicht tot werk. In debatten worden werklozen soms getypeerd als 
calculerende burgers die dankbaar gebruik maken van de sociale zekerheid 
en weinig gemotiveerd zijn om aan het arbeidsproces deel te nemen. En 
soms zelfs als mensen die ook niet terugschrikken voor fraude.  
De economie trekt weer aan, tegelijk horen we wekelijks van de vele ontsla-
gen die vallen. Wat betekent werkloosheid voor iemand die zijn baan is 
kwijtgeraakt, voor jou? Wie een baan verliest, verliest meer dan alleen een 
baan en krijgt ineens allerlei vragen en problemen. We praten op deze mid-
dag vertrouwelijk met elkaar. 
 
 
 
Gespreksmiddag alleen voor mensen die (onvrijwillig) werkeloos zijn 
Datum: woensdag 18 november 
Tijd: 14.00 - 16.00 uur 
Locatie: Jozefzaal, Delft 
Begeleiding: pastor Jan Lamberts, diaken 
Vrijwillige bijdrage: € 3,00 
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aanmelden vóór: 30 oktober 
Minimaal 6 aanmeldingen  
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Zin en onzin van de voedselbanken 
 
Als er iets de afgelopen jaren symbool is komen te staan voor de groeiende 
armoede in Nederland, dan zijn het wel de voedselbanken.  
Bij vele Nederlanders leeft de overtuiging dat het niet echt nodig is, dat men-
sen genoeg uitkering krijgen. In Nederland is er geen armoede, dit is toch een 
rijk land. Niemand is echt arm hoor je vaak zeggen aan de keukentafel. Of: 
die mensen gaan met de auto naar de voedselbank, dus zo arm zijn ze niet. 
Of de opmerking: ze moeten maar gaan werken, zo verwen je ze en willen ze 
niet meer werken voor de kost. Zit er een kern van waarheid in deze overtui-
gingen? 
 

Er zijn vele rijks- en gemeentelijke regelingen waar 
men al dan niet voor in aanmerking komt. Wat is dan 
de aanvulling van de voedselbank, wat onder de ca-
tegorie particuliere liefdadigheid valt.  
En is dat terecht, dat mensen afhankelijk zijn van 
particuliere liefdadigheid. Ooit hebben wij in Neder-
land afgesproken dat de overheid zorg draagt voor 

de bestaanszekerheid van de bevolking. Sterker, we hebben dat zelfs vastge-
legd in de Grondwet. Hoe zit dat? Moeten we de voedselbanken niet juist 
opheffen en de overheid op zijn verantwoordelijkheid wijzen? 
 
Diaken Jan Lamberts zal u het een en ander uitleggen over de voedselbank: 
wie komen er voor in aanmerking? Helpen we de mensen vooruit? Ook zult u 
met elkaar in gesprek gaan en is er gelegenheid vragen te stellen. 
 
 
 
Datum: donderdag 19 november 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur 
Locatie: pastorie Adelbertkerk, Delft 
Begeleiding: pastor Jan Lamberts, diaken 
Vrijwillige bijdrage: € 3,00 
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aanmelden vóór: 6 november 
Minimaal 8 aanmeldingen, maximaal 15 
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Meeschrijven met Markus 
 
Het eerste woord dat Jezus zegt in het evangelie van Markus, luidt: 
‘Ga anders denken!’ 
Uiteindelijk komt Markus tot de conclusie: Deze Jezus is degene op wie wij al 
honderden jaren zaten te wachten. 
Hoe kwam hij tot deze conclusie? 
Tot welke conclusie komen wij? 
De tekst wordt u aangereikt, we gaan samen lezen en in gesprek met elkaar 
komen we het bijzondere van dit evangelie op het spoor. 
 
(Deze cursus is vorig jaar vroegtijdig gestopt wegens ziekte, en wordt nu opnieuw in 
zijn geheel aangeboden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      'The Evangelists Saint Mark’
      Matthias Stom, c. 1635 
 
 
 
 
 
 
 
Data: woensdagen 13 + 27 jan.; 10 + 24 febr. en 9 maart 
Tijd: 20.15 - 22.00 uur  
Locatie: Jozefzaal, Delft 
Begeleiding: pater Dries van den Akker s.j. 
Vrijwillige bijdrage: € 10,00 
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aanmelden vóór: 12 januari 
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God, een hele belevenis 
 
Wat God voor iemand persoonlijk betekent, noemen we het godsbeeld. Dit 
godsbeeld is nauw verbonden met iemands levensverhaal en dus iemands 
ontwikkeling in leven en geloof. De bijbel kent vele beelden van God, vaak 
verwoord in namen.  
Wij mensen hebben ook vele beelden van God die we verbeelden in allerlei 
kunstuitingen. Denk bijvoorbeeld aan ’God als (al)machtige’, een straffende 
God; God als sinterklaas; God als tovenaar. Of beelden als: God als Vader; 
God als Vriend; God als Verlosser; God als Trooster of God als Rechter.  
Hebt u iets van uw eigen Godsbeeld herkend in de bovenstaande voorbeel-
den? Voor elk van deze genoemde Godsbeelden zijn Bijbelteksten te vinden 
om dat beeld te bevestigen.  
Hoe komt het toch, dat mensen zo'n verschillend beeld van God hebben? Ons 
godsbeeld wordt medebepaald door onze opvoeding en ervaringen van het 
leven van elke dag. Zo kunnen gebeurtenissen ons godsbeeld op zijn kop 
zetten en het bestaande godsbeeld vervangen. 
 
Tijdens deze avond gaat pastor B. Bolmer met u in gesprek over godsbeelden. 
Ervaringen vanuit de pastorale praktijk komen aan de orde. 
Pastor B. Bolmer zal deze keer een andere invalshoek kiezen dan vorig jaar, 
maar het is geen vervolg. U kunt dus gerust (weer) aanschuiven. 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: donderdag 3 maart 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur 
Locatie: Tuinzaal, Delft 
Begeleiding: pastor Ben Bolmer ofm.  
Vrijwillige bijdrage: € 3,00  
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aanmelden vóór: 1 maart 
Minimaal 5 aanmeldingen 
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 (creatief) Bidden met jonge kinderen 
 
Als je nooit met (je) kinderen bidt, is de stap om het wel te doen best groot. 
Toch kan je heel gemakkelijk met kinderen bidden. Eerst vinden ze het mis-
schien gek maar ze wennen er heel snel aan.  
 

'Heer, leer ons bidden' (Lucas 11:1): dat geldt ook 
voor kinderen. Ook voor kinderen is bidden een 
leerproces waarin het geloof van zijn/haar ou-
ders een grote rol speelt. Wanneer begint dat 
leerproces? Bidden met kinderen begint aller-
eerst met bidden vóór je kinderen. Het begint 

dus met de gebedshouding van de ouder(s). Kunnen zij in de hectiek van de 
dag een rustmoment vinden om te bidden?  
Zeker als het kind enkele jaren oud is, is het een goede gewoonte om een 
vast moment van de dag te reserveren voor gebed. Op deze manier krijgt het 
gebed een vaste plek in het gezinsleven. Zodra het kind kan praten, kan het 
op zijn of haar eigen manier gaan bidden. Daarbij is het van belang dat het 
kind al vroeg leert hardop te bidden, ook als daar anderen bij zijn. Dus door 
het vooral samen te doen, ook als vriendjes of vriendinnetjes blijven slapen. 
Die kun je goed uitnodigen om op hun manier mee te doen. Maar dwing kin-
deren nergens toe. 
Bidden heeft alles te maken met intimiteit, met de band delen die jij als ou-
der met God hebt opgebouwd. Bidden met eigen woorden, bidden met de 
woorden die de bijbel en traditie ons aanreiken.  
Tijdens deze bijeenkomst gaan jonge ouders met elkaar in gesprek en geeft 
pastor José de Boer voorbeelden hoe je het kunt oppakken. 
 
Datum: vrijdag 4 maart 
Locatie: Adelberthof 
Tijd: 14.00 - 16.00 uur we doen ons best om kinderopvang te regelen 
Begeleiding: pastor José de Boer, pw. 
Vrijwillige bijdrage: € 4,00  
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl 015-2560939 
Aanmelden vóór: 1 maart 
Minimaal 6 aanmeldingen, maximaal 15 
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Mijn kind is homo 
 
Hebben we iets verkeerd gedaan? Lag het aan 
de opvoeding? Hoe moet het verder met onze 
zoon of dochter? (Katholieke) Ouders van 
kinderen met homogevoelens worstelen met 
veel vragen.  
„Mijn vrouw en ik kregen samen twee kinderen, die we katholiek hebben 
opgevoed. Toen ze jong waren gingen ze regelmatig mee naar de kerk, ze 
gingen naar katholieke scholen. Zoonlief had het op de katholieke middelba-
re school moeilijker dan onze dochter. Dat is logisch, want hij ontdekte in die 
tijd zijn homoseksuele geaardheid. Hij heeft die vele jaren voor ons verbor-
gen, maar heeft wel iedere kritische opmerking over homoseksualiteit op 
school en in de kerk onthouden. Later vertelde hij mij dat hem volgens school 
maar één toekomst wacht: eenzaamheid.” 
 
In het hele proces rondom de coming-out van hun kind en daarna hun eigen 
coming-out kunnen ouders van een homoseksueel kind zich eenzaam en 
onbegrepen voelen. Ze hebben behoefte aan een luisterend oor. Hoe moet je 
als partners en als gezin, samen verder na de coming-out van je homoseksue-
le zoon of dochter? Hoe blijf je in je geloof staan? Hoe spreek je met je kind 
over de kerk die jou dierbaar is?  
Mensen bezien op veel verschillende manieren homoseksualiteit. De een ziet 
die als teken van gebrokenheid, voor een ander is ze zonde en volgens een 
derde moet elk mens zijn leven kunnen leiden zoals dit bij hem past. 
 
Een bijeenkomst voor katholieke ouders van homoseksuele kinderen, om 
met elkaar in gesprek te gaan. Een luisterend oor, ervaringen delen, trouw 
aan kind en kerk. Pastor J. Lamberts zal het gesprek begeleiden.  
 
Datum: dinsdag 8 maart 
Tijd: 14.00 - 16.00 uur 
Locatie: parochiecentrum de Eénhoorn, Den Hoorn 
Begeleiding: pastor Jan Lamberts, diaken 
Vrijwillige bijdrage: € 3,00 
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aanmelden vóór: 7 maart 
Minimaal 4 aanmeldingen  



 21 

De zeven sacramenten 
 
De Rooms Katholieke Kerk kent zeven sacramenten. Kort gezegd kun je sa-
cramenten omschrijven als tekenen van Gods nabijheid, door Jezus aan ons 
gegeven. Wanneer je een sacrament ontvangt, gebeurt er iets met je en aan 
je. Je mag ervaren dat God een actieve rol speelt in je leven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar dat is kort gezegd, er valt veel meer over te zeggen! Wat zijn nu die 
zeven sacramenten van de Rooms Katholieke Kerk en wat betekenen ze? 
Welke symboliek wordt er aangereikt en waarom? Wist u bijvoorbeeld dat bij 
het huwelijk geen voorwerp wordt gebruikt om het sacrament te bekrachti-
gen, maar de stem van je geliefde die ‘ja’ tegen je zegt voltooit dit sacrament. 
Niet de ringen, maar de uitgesproken liefde.  
Na de grote kerkvergadering in de jaren 60 is er veel veranderd in het naden-
ken over de sacramenten. Namen zijn veranderd, wat duidelijk maakt dat 
accenten verschoven zijn. Zo sprak men vroeger van het Heilig Oliesel, nu 
spreekt men over de ziekenzalving. Niet enkel de naam is veranderd, ook het 
nadenken over ziekte en sterven.  
 
 
Datum: dinsdagen 15 maart (over doop, boete & verzoening en eucharistie) 
en 29 maart (huwelijk, wijding, ziekenzalving en vormsel) 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur 
Locatie: pastorie Sacramentskerk 
Begeleiding: pastor Dick Verbakel, pr. 
Vrijwillige bijdrage: € 6,00 
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aanmelden vóór: 10 maart 
Minimaal 8 aanmeldingen  
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Frank Bosman: “In de wereld,  

  maar niet van de wereld?”  
 
De situatie van de Kerk in ons land is drastisch veranderd. Nederland is van 
een christelijk land een zendingsland geworden, in die zin, dat de meeste 
mensen om ons heen weinig hebben met het christelijk geloof, op z'n best 
humanist zijn met een christelijk sausje. Het christelijk geloof wordt nog 
slechts door een kleine minderheid beleden en allerlei nieuwe vormen van 
religiositeit zijn in. Het christelijk geloof geldt als iets van vroeger en niet voor 
het publieke domein relevant. Deze ontwikkeling vraagt van geloofsgemeen-
schappen een nieuwe oriëntatie: de missionaire kerk. Dit betekent een ge-
loofsgemeenschap, die weet dat ze geroepen is tot zending en die zich af-
vraagt of wat ze doet ‘de zending’ dient of in de 
weg staat. Maar wat betekent dat concreet in 
een land waar geloof ‘achter de voordeur’ thuis-
hoort? Wat betekent het dan dat je als Kerk ge-
zonden bent? Hoe kun je als kerkgemeenschap 
relevant zijn voor de maatschappij? Dr. Frank 
Bosman laat zijn licht schijnen over deze zaken in 
een helder betoog, met ongetwijfeld spraakma-
kende meningen. 
Dr. Frank G. Bosman (1978) is een graag geziene 
gast op diverse radio- en televisieprogramma’s, maar ook in de kranten en op 
diverse internetsites. Frank Bosman is rooms-katholiek cultuurtheoloog, be-
kend om zijn spraakmakende mening over hedendaagse cultuur, theologie en 
geloof. In 2011 werd Bosman door het Nederlandse volk uitgeroepen tot de 
eerste ‘meest spraakmakende theoloog‘ van het land.  
Bosman is werkzaam aan de Tilburg School of Catholic Theology (Universiteit 
van Tilburg) als programmacoördinator van LUCE/Centrum voor Religieuze 
Communicatie. 
 
Datum en locatie: dinsdag 5 april in de Adelberthof, Delft 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur 
Begeleiding: Frank Bosman en pastor José de Boer, pw. 
Vrijwillige bijdrage: € 3,00 
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aanmelden vóór: 30 maart 
Minimaal 15 aanmeldingen  
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Kloosterweekeinde  27-29 mei 
 
Een weekend voor een ieder die eens wil 
proeven van het kloosterleven in de prachti-
ge Sint Adelbertabdij van Egmond-Binnen, bij 
de Benedictijnse monniken. Het comfortabe-
le gastenhuis (goed toegankelijk voor minder 
validen) is een heerlijke plaats van rust en 
stilte, van gebed en ontmoeting, waar een 
ieder zich thuis mag voelen. We volgende de 
gebedstijden, eten in stilte in de eetkamer en 
volgen onze eigen weg. Op zaterdagavond 
komen we samen. Mogelijkheden om alleen 
of samen iets te doen zijn er volop, zoals een wandeling naar het strand of 
een bezoek aan de nabij gelegen kloosterwinkel.  
Voorafgaande aan het weekeinde is er een informatieavond waarop u kennis 
maakt met de andere deelnemers, tevens worden er afspraken gemaakt over 
het samen reizen. Vanwege de grote vraag naar een verblijf in het klooster is 
het van belang dat u zich vóór 1 december 2015 aanmeldt. 
 
Aanmelden: Stuur een e-mail en we sturen u het aanmeldformulier toe. Bij 
telefonische aanmelding moet u het formulier komen ophalen. Tegelijk met 
het ingevulde formulier dient u € 25,00 aan te betalen. Uiterlijk half maart 
moet het resterende bedrag betaald zijn. Bij annulering is het niet mogelijk 
het geld terug te betalen, behalve als we iemand hebben die in uw plaats 
mee kan gaan. 
  
Datum kloosterweekeinde: 27-29 mei 2016 
Datum en tijd informatie avond: maandag 18 april van 20.00 - 21.30 uur 
Locatie info avond: pastorie Raamstraat, Delft 
 
Locatie klooster: Sint Adelbertabdij, Egmond-Binnen 
Begeleiding: pastor José de Boer, pw. en Marjolein Kenselaar 
Bijdrage: € 100,00 pp 
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aantal deelnemers: maximaal 8 deelnemers (op volgorde van inschrijven) 
Aanmelden vóór: 1 december 2015 
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 ‘Happy to be Catholic’ day 
I am not always happy but I am always happy to be catholic……. 

 
Wat is dit nu, denkt u misschien. Klinkt erg Amerikaans! Dat is misschien ook 
zo, maar er zit wel een heel goede vraag onder: waarom is mijn katholieke 
geloof mij lief, mij dierbaar? Daarbij is het woord ‘happy’ een vertaling van 
het woord ‘zalig’, oftewel ‘wat bijdraagt tot geluk’. Hoewel katholieken hun 
geloof ‘een blij geloof’ noemen, klagen we samen ook erg veel over het ge-
loof en de Kerk. Natuurlijk, er is veel aan de hand: we leven in tijden van lege 
kerkbanken, krimpende inkomsten, parochiefusies en sluitende kerken. Re-
denen genoeg om te klagen zou je zeggen. Maar staan we ook nog wel eens 
stil bij ‘de vreugde’, bij wat ons blij maakt dat we katholiek zijn? Paus Francis-
cus schrijft in zijn brief Evangelii Gaudium het volgende: “Er zijn Christenen 
die een levensstijl van een Veertigdagentijd zonder Pasen lijken te hebben. Ik 
erken echter dat men niet in alle, soms zeer moeilijke fases en omstandighe-
den van het leven op dezelfde wijze vreugde beleeft, maar beetje bij beetje 
moet men het toelaten dat de vreugde van het geloof begint te ontwaken.” 
De Ursula- en Onze Lieve Vrouw van Sionparochie gaan de uitdaging aan. Elk 
jaar zal een van de kerklocaties zich bezinnen op de vraag: waarom ben ik 
(zijn wij) blij dat we katholiek zijn? Of de vraag ‘hoe draagt mijn geloof bij aan 
mijn geluk of misschien zegt u: mijn geloof maakt mij gelukkig. De Adelbert 
geloofsgemeenschap bijt de spits af en zal op 24 april de vreugde van het 
katholieke geloof vieren, in zang, gebed, meditatie, dankgebed.  
 
Voor deze dag zijn we op zoek naar volwassenen die na afloop van de viering 
met één van de vormelingen in gesprek willen gaan over dit onderwerp: 
waarom is het fijn om gelovig te zijn, om katholiek te zijn. Gewoon vanuit uw 
hart spreken over de waarde van uw geloof voor uw leven met een jongere 
die nog aan het begin van die ontdekkingstocht staat. We hopen dat u zich 
aanmeldt voor het gesprek! 
 
Datum: zondag 24 april 
Tijd aanvang van de viering: 10.30 uur 
Locatie: Sint Adelbertkerk 
Aanmelden voor een gesprek met een vormelingen via e-mail:  
geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aanmelden gesprek vóór: 15 april  
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Lezing: Mariabeeld in de Oude Kerk 
 
 

Waarom houden we de traditie van de Ommegang in ere? 
 

De aanleiding was de genezing van de blinde Haagse 
Machteld in de Oude Kerk van Delft. Een wonderlijke 
genezing, een lange en kostbare traditie ontstond! 
Sinds de Middeleeuwen wordt er jaarlijks in de binnen-
stad van Delft een Ommegang gelopen. Van ver over de 
landsgrenzen kwam men naar Delft op bedevaart om hier 
Maria te vereren. Het is dus niet zomaar een stille tocht, 
maar een bidtocht die in de geschiedenis van Delft van 
groot belang is geweest. De historie en huidige beleving 
van de Ommegang zijn het product van een eeuwenlange 
traditie met een bijzonder wonder als oorsprong. Van dit 

wonder, de geschiedenis van de Ommegang en de daaruit voortvloeiende 
devotie willen we u graag deelgenoot maken. 
Maria van Jesse riep niet alleen in 1327 Machteld uit Den Haag op om te bid-
den, maar zij vraagt dat nog steeds aan ons elke dag opnieuw. Door de voor-
spraak van Maria, de moeder van Christus, krijgt ons gebed extra kracht.  
Pater Dries v.d. Akker s.j. neemt ons op enthousiaste wijze mee naar de oor-
sprong van de Ommegang, ontstaan in 1327 tot heden. Voor de deelnemers 
aan deze avond is er een prachtige brochure over de Ommegang beschik-
baar. 
 
 
 
Datum: dinsdag 10 mei 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur  
Locatie: De Schelp, Schipluiden 
Begeleiding: pater Dries van den Akker s.j. en gildedeken Paul Dresmé 
Vrijwillige bijdrage: € 3,00  
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aanmelden vóór: 6 mei 
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De brief aan de Galaten 
 
Paulus schrijft zijn brief aan de Galaten (en ook zijn 
andere brieven) vóór het ontstaan van de evangelies 
van Marcus, Mattheüs, Lucas en Johannes. In die tijd 
was van het Nieuwe Testament nog geen sprake en 
diende de TeNaCh (de joodse bijbel) nog als de bijbel 
van de volgelingen van Jezus Christus. Na zijn laatste bezoek aan de Galati-
sche gemeenten zijn daar predikers binnengedrongen, die trachtten de trouw 
aan de Thora te combineren met het geloof in Jezus. Vandaar dat ze de be-
snijdenis ook aan Jezus' volgelingen uit de heidenen wilden opleggen als 
noodzakelijk voor het heil. De brief wekt de indruk dat deze propaganda ge-
paard ging met een poging het gezag van Paulus als apostel te ondermijnen. 
In zijn brief aan de christenen van Galatië benadrukt Paulus dat niet het on-
derhouden van de Wet van Mozes redding brengt, maar het geloof in Jezus 
Christus. Bij Luther, en daarmee in de Westerse theologiebeoefening, heeft 
deze brief een belangrijke rol gespeeld. 
 
Het is de bedoeling dat deelnemers aan deze drie bijeenkomsten, na een 
korte kennismaking met Paulus, enig inzicht krijgen in de thematiek van de 
brief: de verhouding van Joodse Christenen en heidense Christenen binnen 
de gemeenschap van Galatië. Ook komt de achtergrond van de spanningen 
die daar bestaan aan de orde en het bewogen pleidooi van Paulus om toch 
vooral trouw te blijven aan het evangelie dat hij heeft verkondigd. Het gaat 
hier om een brief, die de vorm heeft van een toespraak en die dus bekeken 
kan worden aan de hand van de regels van de klassieke retorica. We bespre-
ken de visie van diverse exegeten hierop.  
 
 
Data: dinsdagen 17 en 31 mei en 14 juni 
Tijd: 20.00 - 21.30 uur 
Locatie: De Schelp, Schipluiden 
Begeleiding: pastor Paul Mantelaers, pw. 
Vrijwillige bijdrage: € 9,00 
Aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2560939 
Aanmelden voor: 14 mei 
Minimaal 6 aanmeldingen 
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Verder in de aanbieding 
 
 
De afzonderlijke geloofsgemeenschappen van de Sint Ursulaparochie bieden 
doop-, eerste communie, huwelijksvoorbereiding en andere vormen van ge-
loofsverdieping aan. Informatie per locatie op te vragen. Meldt u op tijd bij de 
secretariaten indien u vragen of interesse heeft.  
 
Onderstaand de sites van jongerengroepen geloofsverdieping  
met leeftijdsgenoten:  
 

 Jongeren diaconale groep M25    
  www.m25delft.nl  
  e-mail: info@m25delft.nl 
 

 Rooms Katholieke Jongeren Delft  
    www.rkjdelft.nl 
 
 
Delft heeft twee communiteiten die ieder ook een eigen programma  
aanbieden, zie de websites 
 

 Communiteit Franciscanen te Delft  
   Raamstraat 78 
   2613 SE Delft 
   015-2151055 
   www.franciscanen.nl 
 
 

 Communiteit Jezuïeten te Delft 
  Westplantsoen 73 
  2613 GK Delft 
  015-2141363 
  www.stanislashuis.nl 
 
  

http://www.m25delft.nl/
mailto:info@m25delft.nl
http://www.rkjdelft.nl/
http://www.stanislashuis.nl/
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Adressen van genoemde locaties 
 

Kerkgebouwen   (in alfabetische volgorde) 
Allerheiligst Sacrament: Poortlandplein 1, 2628 GH te Delft 
H.H. Antonius en Cornelius: Hoornseweg 11a, 2636 CM te Den Hoorn 
H.H. Franciscus en Clarakerk: Raamstraat 76, 2613 SE te Delft 
H. Jacobus de Meerdere: Burg. Musquetiersingel 58, 2636 GG te Schipluiden 
H. Maria Magdalena: Meester Postlaan 6, 3155 BM te Maasland 
Maria van Jessekerk: Burgwal 20, 2611 GJ te Delft 
Sint Adelbertkerk: Minervaweg 7, 2624 MV te Delft 
 

Genoemde zalen: 
Adelberthof:in de past. Adelbertkerk, ingang Mivervaweg 7, 2624 MV te Delft 
De Link: Meester Postlaan 6, 3155 BM te Maasland 
De Schelp: Burg. Musquetiersingel 29, 2636 GG te Schipluiden 
Jozefzaal: Jozefstraat (in steegje naast Maria van Jessekerk), 2611 GJ te Delft 
Pastorie Adelbertkerk: Apolloweg 2, 2624 MV te Delft 
Pastorie Sacramentskerk: Nassaulaan 2, 2628 GH te Delft 
De Eénhoorn: Hoornseweg 11a, 2636 CM te Den Hoorn 
Tuinzaal: in de past. HH. Franc. en Clarakerk, Raamstraat 78, 2613 SE te Delft 
De Adelberthof, de Tuinzaal, De Link, De Schelp en de Eénhoorn zijn  
rolstoeltoegankelijk 
 

Adressen geloofsgemeenschappen en telefoonnummers 
 

Rooms Katholieke parochie O.L. Vrouw  van Sion 
website: www.onzelievevrouwvansion.nl 
 
H.H. Antonius en Cornelius gemeenschap  
Hoornseweg 11a 
2636 CM Den Hoorn 
015-2615125 
e-mail: denhoorn@onzelievevrouwvansion.nl 
 
H. Maria Magdalena gemeenschap 
Meester Postlaan 6 
3155 BM Maasland    
010-5912055 
e-mail: maasland@onzelievevrouwvansion.nl 


