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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: Hopstraat 27, 2611 TA Delft. De 

Nieuwsbrief bevat een selectie van de dagelijkse kerkelijke berichten uit Delft e.o. van www.raadvankerkendelft  . De berichten in deze Nieuwsbrief zijn ingekort; door te klikken op 

blauwe of rode tekst komt men op deze site terecht, met het  volledige bericht.  Belangstellenden kunnen zich per mail aanmelden; de digitale Nieuwsbrief wordt dan ongeveer een keer 

per week 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 .  

 
Pastores ontbijt 27 februari  

Op 27 februari wordt het negende pastores ontbijt gehouden. Alle predikanten, pastores en kerke-

lijk werkers uit Delft worden hiervoor uitgenodigd. Ontmoeting en uitwisseling met elkaar zullen 

centraal staan. In de voorbereiding kwamen we uit op het thema ‘vast en zeker’ (over de plaats en 

betekenis van vasten in je leven). 

wanneer:  woensdag 27 februari van 08.30 – 10.00 uur 

waar:   Sacramentkerk / Vredeskerk – Nassaulaan 2, 2628 GH Delft  

(gastvrouw: Elma Beerends) 

aanmelden:  uiterlijk 24 februari bij Ton Nap, a.nap@ziggo.nl 

 

Nieuwsbrief – februari 2013 – Stichting Kerkelijk Erfgoed 

Nieuwsbrief 23 van SKED is uit. 

U kunt hem hier bekijken. 

 

Wandeling door Delft in de 40 dagen tijd 

Zaterdagmorgen  2 maart wandelen  we onder leiding van Rie Wien 

door Delft. Rie is een ervaren stadsgids en zal ons een stukje geschiede-

nis van Delft laten zien o.a. door een bezoek te brengen aan de Nieuwe 

Kerk.   

Start om 10 uur op de Markt bij het standbeeld van Hugo de Groot. 

Afsluiting om 12 uur in de Jessehof. Iedereen is welkom. Aan deze rond-

leiding  zijn geen kosten verbonden, alleen een vrijwillige bijdrage voor de 

koffie.  

Informatie bij Henny Melis 015-2618796 of h.melis@zonnet.nl 

 

Sobere maaltijd in de vastentijd 

Elk jaar wordt in de vastentijd de bezinningsactie gehouden. Het doel van de bezinningsactie is om 

stil te staan bij de noden dichtbij in Delft en verder weg in de wereld. In de aanloop naar de bele-

ving van het lijdensverhaal van Christus dat gaat over opoffering, kunnen we iets van onze rijkdom 

offeren voor deze noden.   

Om dit concreet met elkaar te beleven organiseren de Vierhovenkerk en de Immanuëlkerk op 

maandag 11 maart een soberheidsmaaltijd in de Immanuëlkerk.    

Na de maaltijd collecteren we voor de doelen van de bezinningsactie. Dit zijn twee buitenlandse 

delen uit de 40-dagencampagne van Kerk in Actie.  

De maaltijd begint om 18.00 uur en duurt tot 19.30.  

Om rekening te kunnen houden met de inkopen, willen we u vragen u van te voren aan te melden 

voor de maaltijd bij: Jan Willem Rijke, tel. 3642114, mailrijke.jw@gmail.com 

 

Thema-avond Vrijwillig levenseinde 

Informatie en opgave: Ds. Wim Jansen, via info@vrijzinnigdelft.nl of rechtstreeks. 

Na een korte inleiding over de ethische ins en outs praten we met elkaar over de praktische vragen 

en (on)mogelijkheden. 

Datum: maandag 11 maart - Plaats: Consistorie Waalse Kerk, Oude Delft 181: zijdeur bij poort / 

Tijd: 19.30 uur. 
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                                              nog niet bekend 

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) is voornemens een bijeenkomst voor haar medewerkers te 

plannen over omgaan met agressie. Het vinden van een datum en het plannen van een bijeenkomst 

laat nog wel even op zich wachten.  

De maanden december en januari waren erg druk voor het noodfonds vanwege de implementatie 

van de nieuwe werkwijze. 

Zodra er bericht is van het Oranjefonds volgt er meer informatie. Het ISF streeft naar een bijeen-

komst in de tweede helft mei / eerste helft juni. 

 

Dode Zeerollen in Drents Museum 

Video: Vooraankondiging Dode Zeerollen  

In het Drents Museum zal  een grote tentoonstelling over de befaamde Dode Zeerollen te zien zijn 

in Assen. De tentoonstelling laat originele Bijbelse manuscripten en objecten zien uit de 3de eeuw 

voor Chr. tot de 1ste eeuw na Chr. en alternatieve teksten die niet in de Bijbel terecht zijn geko-

men. De tentoonstelling wordt samengesteld in nauwe samenwerking met het Qumran Instituut in 

Groningen. 
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