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De Raad van Kerken Delft
wenst U een gezegend nieuw jaar!
Plenaire vergadering Raad van Kerken Delft
Op woensdag 23 januari 2013 is er weer een vergadering van de Raad van Kerken Delft. Traditioneel
vindt deze eerste vergadering van het jaar plaats in de Week van Gebed. Dat betekent dat voorafgaand
aan de vergadering er eerst een oecumenische kerkdienst is; aansluitend is dan de vergadering.
Kerkdienst en vergadering vinden plaats in de Oud-Katholieke kerk aan het Bagijnhof 21. De kerkdienst
begint om 19.30 uur, en wordt verzorgd door de voorgangers van de Evangelisch-Lutherse Gemeente ,
de wijkgemeente Binnenstad/Vrijenban van de Hervormde Kerk en de Oud-Katholieke parochie. Het
betreft een reguliere kerkdienst, met een oecumenisch karakter. Iedereen, van alle gezindten, is van
harte welkom.

Foto’s kerstviering dak- en thuislozen
Klik hier om de foto’s te bekijken van de jaarlijkse kerstviering in de Maria van Jessekerk te Delft.

Emeritaatsviering
Zondagmiddag 30 december heeft ds. Wout van der Spek afscheid genomen van zijn wijkgemeente Hof
van Delft. Een drukbezochte dienst, een middagprogramma met filmpjes, liederen, en toespraken en tot
slot een gezamenlijke maaltijd. Foto’s zijn binnenkort te zien op de site van de Hofkerk.

Alphacursussen in Delft
In januari en februari starten er maar liefst zes alphacursussen in Delft, inclusief een Engelstalige cursus
en een student-alpha. Alle informatie is te vinden op http://www.alphadelft.tk/

Taizé-viering Den Hoorn
Elke eerste zondag van de maand om 19.00 uur is er in de Rooms Katholiek kerk in Den Hoorn een
viering in de traditie van Taizé.
Met name jongeren worden uitgenodigd voor deze meditatieve viering uitgenodigd, maar ook ouderen
zijn van harte welkom.

Eén Protestantse Gemeente in Pijnacker en Delfgauw
Op 1 januari fuseren de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk tot één Protestantse Gemeente
in Pijnacker en Delfgauw. Na een besluit van de Algemene Kerkenraad is er één Protestantse Gemeente
met vier Protestantse wijkgemeenten. De aanduidingen Hervormd en Gereformeerd behoren dan voor
Pijnacker en Delfgauw voorgoed tot het verleden.

Mannendag 2013 met Henk Binnendijk en Arie de Rover
Het Christen Mannencomité Delfland (CMD) nodigt mannen van harte uit deel te nemen aan de
17e Mannendag. Thema: Volgerschap! Sprekers: Henk Binnendijk en Arie de Rover, 23 maart 2013
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