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Voorlichtingsbijeenkomst voor Delftse kerken over Rampenplan
In de afgelopen jaren heeft diverse keren contact met de gemeente Delft plaats
gevonden over een mogelijke bijdrage van religieuze en levensbeschouwelijke
instellingen ingeval van een ramp of crisis. Enkele van de Delftse kerken staan
sindsdien op de rol om in geval van een dergelijke situatie een bijdrage te
leveren. Uit reacties in de afgelopen tijd blijkt dat er vragen leven over de
verwachte en de mogelijke bijdrage van de kerken.
Deze vragen hebben betrekking op het beschikbaar stellen van tijdelijke ruimte
(gebouw) maar ook over de opvang van personen (pastorale en psychosociale
hulp).
De Raad is van mening dat het belangrijk is om alle kerken te informeren over
dit onderwerp. Om die reden belegt de Raad een bijeenkomst op donderdagavond 1 mei a.s. van 20:00 – 21:30 uur in een zaal van de Hofkerk, Cort van
der Lindenstraat 1, 2613 WP Delft. Inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur.
Tijdens deze bijeenkomst zal de heer M. Kaiser, Adviseur Crisisbeheersing en
Veiligheid van de gemeente Delft, een toelichting geven over het beleid en de
aanpak in voorkomende situaties en uw vragen beantwoorden.
De Raad stelt het zeer op prijs als elk kerkgenootschap vertegenwoordigd is, en
vertegenwoordigers van wijkgemeenten en locaties uitnodigt. Elk kerkgebouw
en elke geloofsgemeenschap kan een rol hebben in het Rampenplan. Deelname
is zowel interessant voor mensen met verantwoordelijkheden op het gebied
van gebouwbeheer (bestuurders, kosters) als pastorale ondersteuning
(pastores).
Contactpersoon namens de Raad voor dit onderwerp is de heer Jasper van der
Kooij, 015-2611757, jasper@vdkooij.org. Wilt u hem laten weten wie er komt,
en namens welke kerk?
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Gezamenlijke 4 mei herdenking 2014
Op zondag 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, Delft. Aanvang is
18:45 uur; de kerk is geopend vanaf 18:30 uur.
Voorgangers zijn ds. H. Liefting, predikant binnen de Hervormde Gemeente
Delft, en pastoor Robin Voorn van de Parochie van de H.H. Maria en Ursula.
Organist is Bas de Vroome.
De dienst duurt ongeveer een half uur. Na afloop kan worden aangesloten bij
de Stille Tocht, die om 19:30 uur vertrekt van de Markt naar het monument aan
de Nieuwe Plantage. De voorgangers in de dienst zullen daar namens de
kerken in Delft bloemen leggen. Iedereen is van harte welkom.

Radio 'Kerk in Delft'
Elke zaterdag tussen 12 en 13 uur wordt een radio-uitzending 'Kerk in Delft'
van de gezamenlijke kerken in Delft live uitgezonden vanuit de
studio van Stadsradio Delft. Te beluisteren op 92.0 MHz op de
Delftse kabel, en op 106.3 FM en via www.stadsradiodelft.nl op
PC, iPad en smartphone. Op www.raadvankerkendelft.nl is elke
week te zien welke gasten in de uitzending zijn, en wat de
onderwerpen zijn. Elke uitzending is er inspirerende muziek.
Aanvullingen, verbeteringen, suggesties, favoriete muziek: u
kunt alles mailen naar info@kerkendelft.nl . We nemen het
graag in ontvangst.
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