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“

Geachte zusters en broeders van de lidkerken van de Raad van Kerken Delft

Als kerken, aangesloten bij de Raad van Kerken in Delft, leven wij mee met het wel en wee, dat
plaats vindt in ons aller kerkelijk leven. Of het nu om hoogtepunten, dieptepunten of belangrijke
momenten gaat, dan wel om het gebouw waarin één van onze lideerken op zondag bij elkaar
komt. Want ook een kerkgebouw speelt in het kerkelijk leven een belangrijke rol. Onze stad kent
gelukkig nog veel kerkgebouwen, waarin wij samenkomen om de Heer te loven, om te bidden, de
Schriften te overdenken en de Maaltijd van de Heer te vieren.
Graag willen wij in dat verband uw speciale aandacht vragen voor een kerkgebouw dat een zeer
prominente plek inneemt in onze stad, te weten de Nieuwe Kerk. In deze kerk klinkt al vele eeuwen
de lofzang en worden mensen geïnspireerd tot leven in Gods Geest. Lange tijd vonden de samenkomsten er plaats volgens de rooms-katholieke ritus en daarna volgens de reformatorische
liturgie. Niet bij toeval staat deze kerk op de Markt. De Markt is het plein waar zowel de burgerlijke
overheid vanouds haar taken uitoefent als ook het plein waar mensen samenkomen om zich te
bezinnen op verleden, heden en toekomst.
De Nieuwe Kerk is aldus voor de stad Delft zowel historisch als kerkelijk bezien,van wezenlijke
betekenis. Dat we deze kerk als Delftse gemeenschap koesteren spreekt dan ook voor zich. De
Nieuwe Kerk is een oud gebouw met een goede staat van regelmatig onderhoud. Maar zo nu en dan
is er een uitgebreide restauratie nodig. Dat is nu het geval. Deze restauratie gaat gepaard met
aanpassingen, waardoor de Nieuwe Kerk, naast plaats van eredienst, ook een grotere rol zal
kunnen spelen als ontmoetingsplaats voor de Delftse gemeenschap. Het Rijk, de provincie ZuidHolland en de gemeente Delft nemen een groot deel van de kosten van deze restauratie voor hun
rekening, maar daarnaast moet nog een bedrag van € 3 miljoen worden bijeengebracht.
U als lidkerken ontvangt hiermee een verzoek van de Stichting Fondswerving Restauratie Nieuwe
Kerk Delft om een kanselboodschap voor te lezen in uw eigen kerk, aanstaande weekeinde. De
kanselboodschap wordt in alle Hervormde, Gerformeerde en Lutherse kerken In Delft voorgelezen;
de leden van deze kerk ontvangen volgende week ook een brief met een verzoek voor een
financiele bijdrage. Wij als vergadering van de Raad van Kerken ondersteunen graag het verzoek
om de kanselboodschap voor te lezen en vragen om uw welwillende aandacht voor de restauratie
van de Nieuwe Kerk.
Hoogeachtend,
De Raad van Kerken Delft, in vergadering bijeen op 18 september 2013
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Kanselboodschap voor 22 september 2013
Op dit moment ondergaat de Nieuwe Kerk Delft een grondige restauratie. Vele jaren van
voorbereiding en intensieve pogingen om de noodzakelijke subsidies rond te krijgen zijn hieraan
voorafgegaan. Het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Delft nemen de financiering van
dit belangrijke project voor een groot deel voor hun rekening.
Tevens wordt de inrichting van de Kerk op een aantal punten aangepast. Dat ten dienste van een
beter kerkelijk gebruik maar vooral ook om de Kerk toegankelijker te maken voor breder
maatschappelijk en cultureel gebruik. Op die manier kan de kerkelijke gemeente het gebouw
zelfstandig blijven exploiteren en dat is wezenlijk voor het in stand houden van het kerkelijk
gebruik.
Voor de restauratie en herinrichting van de Kerk moet naast de subsidies nog een bedrag van 3
miljoen euro worden bijeengebracht. In de komende dagen ontvangen alle leden van de Hervormde,
Gereformeerde en Evangelisch-Lutherse Gemeente in Delft een brief over dit onderwerp. Daarin
wordt hen gevraagd om een bijdrage voor dit prachtige project.
Op verzoek van de Hervormde Gemeente van Delft en na overleg met de aangesloten Kerken heeft
de Raad van Kerken Delft besloten genoemd project te ondersteunen en onder de aandacht te
brengen. Belangrijkste argument daarbij is dat de Nieuwe Kerk naast andere functies in zekere
zin bij de Delftse samenleving symbool staat voor het kerkelijk leven in Delft.
Details over het project kunt u vinden op de site en in de speciale nieuwsbrief van de Raad van
Kerken Delft. Ook is een brochure beschikbaar met alle gegevens ter zake. Uw steun aan dit project
wordt zeer op prijs gesteld.

Financiële steun
Steun de restauratie van de Nieuwe Kerk Delft. Uw hulp is waardevol en onmisbaar!
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL27 RABO 0135423791 onder vermelding van:
Restauratie Nieuwe Kerk Delft. De Stichting Fondswerving is aangemerkt als culturele ANBI. Dat
levert u als donateur extra fiscaal voordeel op. Wilt u meer informatie of hebt u een vraag? Neem
gerust contact op of bezoek de website.
Stichting Fondswerving Restauratie Nieuwe Kerk Delft
Markt 80
2611 GW Delft
Contactpersoon: Lieuwe Boersma (secretaris)
Tel. 06-20527506, info@restauratienieuwekerkdelft.nl
www.restauratienieuwekerkdelft.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Website en Nieuwsbrief
De website van de Raad van Kerken Delft wordt dagelijks bijgehouden, velen onder u weten het
blijkens de bezoekersaantallen van de site. Er zijn echter niet genoeg vrijwilligers om ook nog een
wekelijkse Nieuwsbrief te maken.. Als twee of drie mensen zich aanmelden dan kan de Nieuwsbrief
weer regelmatig verschijnen. Een uurtje per week per vrijwilliger is al genoeg. Iets voor u? Vraag
informatie via info@kerkendelft.nl.
Agenda
(Ctrl-)Klik op het rode woord voor een overzicht van alle gebeurtenissen van deze maand in kerkelijk
Delft op de website.
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