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Bidden, hoe doe je dat ?
Na de week van gebed van januari j.l. kwam de gedachte op om enkele avonden over gebed te
houden. Want laten we maar eerlijk zijn: bidden vindt niemand gemakkelijk; zelfs de discipelen van
Jezus vonden het niet gemakkelijk.
- dinsdag 16 april – Robin Voorn: kennismaking, wat zegt de Bijbel over gebed, samen bidden
- dinsdag 23 april – Ton Nap: verschillende vormen van gebed, samen bidden
We nodigen u uit om mee te praten, te denken en te doen over dit onderwerp.
Waar: Veulenkamp 88 (Ton & Nanda Nap; t.o. apotheek, gezondheidscentrum)
Tijd: 19.45 uur koffie /thee; 20.00 – 21.30 uur

Kerkelijke Samenkomst De Open Deur
Woensdagavond 17 april a.s. zal ds. D.C. Flapper voorgaan in een samenkomst rondom het geopende Woord van God in het kerkgebouw van de christelijke gereformeerde gemeente (achterom
88). De aanvang is 19.30. De komende maand op 23 mei a.s. zal ds. K. Visser voorgaan, t.b.v. de
Mbuma zending. De Mbuma zending gaat uit van de Free Presbyterian Church, een behoudend
kerkverband in Schotland.
Voedselbank Haaglanden ‘viert’ 10-jarig Jubileum
In tien jaar tijd is de voedselbank uitgegroeid tot een instituut dat niet meer valt weg te denken uit
de Nederlandse maatschappij. Voedselbank Haaglanden grijpt het 10-jarig jubileum van de Voedselbank aan om stil te staan bij de keerzijde van dit succes.
Op vrijdag 19 april 2013 gaat Voedselbank Haaglanden aan tafel met alle betrokkenen rondom de
Voedselbank. Het evenement is vrij toegankelijk en vindt plaats van 10.15 tot 12.15u in studio B van
de Centrale Bibliotheek Den Haag. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.
Together Towards Life
De Wereldraad heeft het rapport uitgebracht ‘Together Towards Life’, over missie en evangelisatie in
een veranderd landschap. We nodigen u uit voor een studiemiddag over het rapport, waarbij de
Nederlandse vertaling wordt gepresenteerd op 19 april 2013, van 14.00 uur tot 16.30 uur bij de
Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2 te Amersfoort.
Cantatevesper Oude Kerk 21 april
In een van de mooiste kerken van Delft, de Oude Kerk, worden sinds 2000
vespers georganiseerd waarin de cantates van Bach worden uitgevoerd.
De eerstvolgende cantatevesper is op zondag 21 april, aanvang 19.00
uur, kerk open vanaf 18.30 uur.
Op het programma staat BWV 12 “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen”.
Eucharistieviering in de Poolse taal
Elke derde zondag van de maand is er in de RK kerk in Honselersdijk een
Eucharistieviering in de Poolse taal. De eerstvolgende viering wordt gehouden op zondag 21 april om 17.30 uur. Vanaf 17.00 uur is er gelegenheid om te biechten.
Heeft u medewerkers of collega’s uit Polen of als buren, geef dan dit bericht aan hen door.
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Gezamenlijke 4 mei herdenking 2013 Delftse kerken
Op zaterdag 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, Markt 80, 2611 GW te Delft.
Aanvang is 18:45 uur; de kerk is geopend vanaf 18:30 uur.

Tentoonstelling Ria Vermeulen in Jessehof
Vanaf zaterdagmiddag 9 maart t/m 11 mei zijn er kunstzinnige collages te zien van: “Maria Vermeulen” Maria haalt haar inspiratie uit de gewone dingen om ons heen: gewone dingen zoals oude
fietsbanden, ballonnen, gebruikte huishoudelijke artikelen, oude boeken enz. zijn voor haar bronnen
van inspiratie voor het creëren van haar werk!
Tijdens de openingstijden van de Jessehof is haar werk te bewonderen.
Veel belangstelling voor Liedboek
De belangstelling voor Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk blijkt overweldigend groot. Liedboek wordt op 25 mei feestelijk gepresenteerd in de Grote Kerk in Monnickendam. Het aantal belangstellenden voor deze dag blijkt in korte tijd al zo groot, dat begin deze week de mogelijkheid voor
aanmelding stilgelegd moest worden. Het Liedboek verschijnt in verschillende uitgaven, en kan besteld worden via http://www.liedboek.nl/uitgaven.

30-jarig jubileum ABC-kerk Delft
Op zondag 02 juni viert de ABC-kerk haar 30 jarig jubileum.
vanaf 14.00 uur inloop en ontmoeting om 15.00 uur viering, waarin de eerste
voorganger, broeder Ton Bol, zal spreken.
Om 16.30 uur broodmaaltijd met avondmaalsviering. U wordt uitgenodigd voor
deze feestelijke dankdienst. Opgeven bij Els Gootjes.
Kerken en WMO
Vooraankondiging themabijeenkomst “Kerken en de WMO” op maandag 17 juni om 20 uur in de
Vierhovenkerk. Doelgroep: diakenen, kerkelijk gelieerde hulpverleningsorganisaties en diaconaal betrokken gemeenteleden. Een nadere uitnodiging volgt. Het IDB, Henny Melis, secretaris
Gratis werkmap jeugdpastoraat JOP
Het volwassenenpastoraat heeft in veel gemeenten een vaste en duidelijke plek. Dit geldt vaak niet
altijd voor pastoraat aan kinderen en jongeren. Hoe zorg je ervoor dat de persoonlijke aandacht voor
de kinderen en jongeren hoog in het vaandel blijft staan of komt te staan in de gemeente? JOP, de
jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelde daarvoor de Werkmap Jeugdpastoraat.
Oecumenisch Bijbelleesrooster
De landelijke Raad van Kerken heeft een Bijbel leesrooster vastgesteld voor de periode 2013 – 2022.
Daarmee krijgt het oecumenisch lezen enerzijds continuïteit, anderzijds een gevarieerder structuur,
doordat er over een langere dan gebruikelijke periode kon worden gepland. Meer informatie http://www.raadvankerken.nl/pagina/2380/lezen_kan_weer
Open Monumentendag 2013 Delft
In september zijn weer de Open Monumenten Dagen. Kerken die hieraan willen deelnemen, kunnen
zich aanmelden via bijgaand formulier bij Bureau Binnenstad, en dit mailen naar Diana@binnenstaddelft.nl. De Raad van Kerken Delft heeft geen rol in deze; kerken moeten zich zelf aanmelden. Wel
stelt de Raad het op prijs als u de programmagegevens mailt aan info@kerkendelft.nl voor vermelding
op deze website.
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