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Karel van de Wetering overleden
Groot verlies voor zijn familie, persoonlijke vrienden, huisgenoten, de EvangelischLutherse gemeente Delft, de Delftse kerken en kerkelijke instellingen en de Protestantse
Kerk Nederland

In de nacht van vrijdag 3 mei op 4 mei is onverwacht Karel van de Wetering in zijn slaap overleden.
Karel is meer dan dertig (!) jaar penningmeester geweest van de Raad van Kerken Delft (voorheen
Contactraad) en was al die tijd een drijvende kracht en krachtig initiatiefnemer - volstrekt
belangeloos en onbetaald - van bijzonder veel activiteiten.
Hij vertegenwoordigde de Raad, vaak jarenlang, in talloze commissies , werkgroepen, stichtingen en
verenigingen. De bestrijding van armoede had daarbij zijn bijzondere aandacht evenals de opvang
van vluchtelingen. Tientallen jaren zette hij zich in voor het bevorderen van de oecumene en de
samenwerking van kerken.
Hij was “mister oecumene” in Delft. Geheel alleen organiseerde hij elk jaar de Kerstcollecte van de
Delftse kerken.
Hij was actief in zijn eigen kerk, de Evangelisch-Lutherse kerk in Delft, maar ook in de classis. Hij
was het gezicht van de Commissie Pastoraat in de Zorginstellingen, steunde het Interkerkelijk
Sociaal Fonds waar hij maar kon, zat jarenlang in het Panel Werk en Inkomen, was vanaf de
oprichting betrokken bij de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft, en hij leverde een aanzienlijke bijdrage
aan nog veel meer instellingen. Hij musiceerde graag en was - dat vond Karel logisch: dusbetrokken bij de Cantatevesper in Delft. Altijd aan het denken over nieuwe activiteiten in allerlei
verband, speciaal in het verband van de Raad van Kerken. Creatief, inspirerend en doortastend. Wat
hij ter hand nam kwam van de grond.

Hoewel Karel al lang gepensioneerd was, was zijn agenda geheel gevuld - met vrijwilligerswerk-.
Karel werd daarmee een bekende Delftenaar.
Hij ontving daarvoor in 2009 ook een lintje; hij werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, voor zijn
inzet voor acceptatie van homoseksuelen binnen de kerk en voor zijn bijdrage aan de vorming van
de Protestantse Kerk Nederland.
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Karel was trouw. Trouw trouw aan het Evangelie en de kerk, waarbij hij zijn eigenheid niet
verloochende. Trouw aan zijn familie. Aan de vele vrienden die hij in zijn leven om zich heen
verzamelde. Trouw aan zijn huisgenoten met wie hij zo innig verbonden is, en zij met hem. Karel
kennen was vriendschap met hem sluiten. Het zal in Delft heel vreemd zijn zonder Karel van de
Wetering.
De kerken van Delft en de kerkelijke instellingen zijn Karel veel verschuldigd; hij laat een grote
leegte achter. Voor zijn betrokkenheid, invoelingsvermogen en trouw aan de kerk en de oecumene is
hij voor ons een blijvend voorbeeld.
Allen die Karel de laatste eer willen bewijzen zijn daartoe uitgenodigd. De uitvaartdienst is op
zaterdag 11 mei om 10:30 uur in de Evangelisch-Lutherse Kerk, Noordeinde 4 te Delft .
Moge Karel rusten in de vrede van de Heer.
In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis. (Psalm 4)

Deze Nieuwsbrief wordt verspreid onder zoveel mogelijk relaties van de Raad van Kerken Delft en
eenmalig niet alleen onder de abonnees.
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