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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.

Voorlichtingsbijeenkomst voor Delftse kerken over Rampenplan
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 donderdag-
avond 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. Hieronder is 
een inleiding van zijn hand weergegeven.
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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Bevolkingszorg in Delft
Wanneer er ergens in Delft een incident plaats vindt zijn de hulpdiensten 
(politie, brandweer en geneeskundig) de eerste hulpverleners. Bij kleine 
incidenten zorgen zij ervoor, samen met partijen als Slachtofferhulp en de 
stichting Salvage, dat mensen weer door kunnen. 
Bij rampen en grote incidenten, bijvoorbeeld kettingbotsingen, een afgebrand 
appartementencomplex of noodweer tijdens een festival heeft de gemeente 
ook een belangrijke taak. De gemeente wordt dan verantwoordelijk voor de 
zorg voor de bevolking, zodat de hulpdiensten zich kunnen concentreren op de 
bestrijding van de ramp of het incident. Deze bevolkingszorg bestaat uit de 
volgende taken:
Communicatie (informeren van betrokkenen en publiek)
Publieke zorg (opvang en primaire levensbehoeften; eten, drinken, 
kleding en onderdak)
Omgevingszorg (herstellen en beheer van de openbare ruimte)
Voor het onderdeel publieke zorg doet de gemeente steeds vaker een beroep 
op partijen uit de samenleving. De overheid regelt niet langer alles zelf, maar 
houdt rekening met de zelfredzaamheid en onderlinge hulp van burgers. Om 
hier tijdens een ramp of incident goed gebruik van te kunnen maken worden 
van te voren plannen opgesteld waarin de uit te voeren taken en de mogelijk 
partijen die hier een bijdrage aan kunnen leveren met actuele contactgegevens 
vermeld staan.
De gemeente ziet twee belangrijke rollen voor kerkelijke organisaties in geval 
van een ramp of crisis. Allereerst staan de Delftse kerkgebouwen verspreid 
door de hele stad. Vooral bij tijdelijke opvang als gevolg van een ontruiming 
wordt adhoc gezocht naar een veilige locatie in de buurt van het incident. Het 
gaat om het warm en droog onderbrengen van betrokkenen totdat ze weer 
terug kunnen naar hun woning of totdat langdurig (slaap)verblijf geregeld is. 
Kerkgebouwen, buurthuizen of verenigingsruimtes zijn dan een voor de hand 
liggende keuze.
Naast het tijdelijk onderbrengen van betrokkenen kan er tijdens of na afloop 
van een incident ook behoefte zijn aan geestelijke verzorging. De psychosociale 
hulp voor direct betrokkenen en slachtoffers  wordt door de geneeskundige 
diensten geleverd. De omgeving heeft echter ook vaak behoefte aan een vorm 
van verwerking. De ervaring leert dat voor veel mensen een luisterend oor of 
(collectief)gesprek met iemand vanuit de eigen (geloofs)gemeenschap helpt bij 
het verwerken van een dergelijke ernstige gebeurtenis. In dit soort situaties wil 
de gemeente graag een beroep kunnen doen op geestelijke verzorgers uit de 
verschillende kerken van Delft.
Tijdens de bijeenkomst op 1 mei gaan wij graag met u in gesprek over de wijze 
waarop de gemeente de zorg voor de bevolking bij een incident invult en de rol 
die de Delftse kerken daarbij kunnen vervullen.
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Cantatevesper

Op zondag 18 mei is er een cantatevesper in de Oude Kerk, aanvang 19.00 uur, 
kerk open vanaf 18.30 uur.  Op het programma staat BWV 108 “Es ist euch gut, 
daß ich hingehe”. BWV 108 is geschreven voor de 25e April 1725, de derde 
zondag na Pasen. De titel is ontleend aan de evangelielezing voor deze zondag, 
de verzen 5 – 15 uit het zestiende hoofdstuk van het evangelie van Johannes, 
waarin deze afscheidsrede wordt weergegeven  die Jezus hield tot zijn 
discipelen alvorens hij zou worden gekruisigd. De cantate bestaat uit twee 
delen, elk ingeleid door een bijbelcitaat en gevolgd door een aria. Alt: Jan 
Kullmann, tenor Adrian Fernandes, bas Peter Scheele. Op het orgel: Renske 
Ligtmans. Dirigent zoals altijd is Mark Tempelaars. Met het Oude Kerk Bach 
ensemble en koor. Voorganger is ds David Knibbe van de Immanuelkerk Delft.

‘De kerk als plaatsvervanger van Christus in de wereld’

Onder deze titel  is er in de Vierhovenkerk een bijeenkomst waarin we horen 
hoe we als kerk actief kunnen zijn bij het omzien naar hulpbehoevenden in 
een tijd, waarin de overheid deze taak stukje bij beetje afstoot. Tijdens deze 
avond is er uitleg over de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO), 
die in 2015 van kracht gaat. In deze wet krijgt de plaatselijke overheid meer 
taken op zich om zorg op maat te bieden. In de zorg op maat wordt ook 
nadrukkelijk gekeken naar de familie, vrienden en buurt(organisaties) , die 
hulp kunnen bieden. Wat zijn de mogelijkheden van de kerk? En hoe zijn de 
kerken hierin al actief? 8 mei 2014, 20.00 uur, Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50 
Delft. Voor diakenen, diaconale organisaties, ieder die interesse heeft.

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.  

Nieuwsbrief 3, 25 april 2014             www.raadvankerkendelft.nl                 8e jaargang – nummer 227       3 

http://www.raadvankerkendelft.nl/
http://www.stadsradiodelft.nl/

	Nieuwsbrief 3, 25 april 2014 www.raadvankerkendelft.nl 8e jaargang – nummer 227 3
	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 .

