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Ook deze keer vind u (met Ctrl-klik op de titel) weer een aantal interessante onderwerpen op de
website, zoals

Dialoogavond over samenleven in Delft
a.s Vrijdag 6 maart organiseert de werkgroep “Bruggen Bouwen” een open dialoogavond met de titel “Kom
over de Brug”. Deze avond is een reactie op de gebeurtenissen in Parijs en, meer recentelijk, in Kopenhagen.
De avond sluit aan op de Verklaring van vrede en verbinding die reeds door veel Delftenaren is
onderschreven. Lokatie: CLD, Hof van Delft, Obrechtstraat 48, Delft, 20 uur, inloop vanaf 19:30 uur.
De werkgroep “Bruggen Bouwen” nodigt u uit mee te doen met de dialoogavond ‘Kom over de Brug’, de
avond zal geopend worden door burgemeester Verkerk, met een inleiding van socioloog Ilias El Hadioui en
gesprekken onderling. Iedereen is welkom.

De jacht nu ook in Delft
Vanaf 2 maart wordt er een boeiend, mooi, leerzaam en ook spannend spel gespeeld in Delft, Den Hoorn en
Delfgauw.
Het spel heet de Jacht en heeft als doel om christenen meer bewust te maken van de christenvervolging.
Daarnaast is er het doel om fondsen te werven voor Open Doors om de broers en zussen die vervolgd worden
ook daadwerkelijk te helpen.
Graag willen deze interkerkelijke spelvorm kenbaar maken aan alle kerkelijke gemeenten in Delft. Voor
meer informatie zie de website www.de-jacht.nl/delft en het bijgevoegde persbericht.

Beleef de zeilweek van je leven
Ben of ken jij iemand in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar, die wel in is voor een week vol zeilen, plezier
en gezelligheid met leeftijdsgenoten? Schrijf je dan in voor één van de onvergetelijke zeilweken van
Signaalkampen.
Bij Signaalkampen vier je echt vakantie, maak je makkelijk vrienden en staat de wereld op z’n kop! We leren
je (beter) zeilen op de Friese meren, doen gekke spellen en geven hilarische avondshows weg!

Oecumenische kerkdienst
In de Joriskapel wordt op 8 maart een oecumenische kerkdienst gehouden. U en jij zijn van harte welkom.

God, een hele belevenis
Wat God voor iemand persoonlijk betekent, noemen we het godsbeeld. Dit godsbeeld is nauw verbonden met
iemands levensverhaal. Tijdens de eerste avond gaat pastor Ben Bolmer ofm. met u in gesprek over in
gesprek over Godsbeelden. Ervaringen vanuit de pastorale praktijk komen aan de orde.
Tijdens de tweede avond op 10 maart kijken we aan de hand van filmfragmenten van Jezusfilms naar
Godsbeelden.

Beeldmeditatie in de vastentijd: 'god of goud, hoeveel is genoeg'
Met behulp van de hongerdoek zullen we teksten lezen, stil worden, overwegen, misschien een lied zingen
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en in ieder geval bidden. U krijgt u de gelegenheid uw eigen gedachten en impressies te delen met anderen.
Donderdag 5 maart, Maria van Jessekerk, aanmelden svp bij geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2126170.

Bidden, hoe doe je dat?
Als mogelijk vervolg op de Week van Gebed is er de ‘cursus’ ’Bidden, hoe doe je dat?’ Dit jaar zijn er vier
Delftse collega’s beschikbaar om deze avonden die in de Vierhovenkerk gehouden worden te leiden. De
laatste van de 4 bijeenkomsten worden gehouden op 3 en 17 maaart.

Uitnodiging voor thateroptreden De Omdenkers
De Raad van Kerken verzorgt samen met het Pact tegen Armoede een muzikale theatervoorstelling met
humor. Over spookburgers met een stoutmoedig plan. Op donderdagavond 19 maart, Vierhovenkerk.
Vanwege een beperkt aantal zitplaatsen graag vooraf aanmelden bij deomdenkers@gmail.com om zeker te
zijn van een plaats.

Poortlezingen in de Remonstrantse Gemeente te Delft
In de Remonstrantse Kerk te Delft wordt 22 maart een Poortlezing gegeven. Het thema zal zijn Geloof en
geluk in Bijbel en Koran.

Symposium Pastoraat is beweging
Op zaterdag 18 april 2015 van 10.00 tot 13.45 uur organiseert de Raad van kerken Delft het SYMPOSIUM
PASTORAAT, met als thema: Pastoraat is beweging. Een actueel en boeiend onderwerp, ingeleid door
gastspreker Bert Bakker, pastor, trainer, coach en adviseur bij verandervraagstukken.
De doelgroep waarop deze uitnodiging zich richt is divers: dominees, priesters, voorgangers, ouderlingen,
diakenen, bezoekdames of -heren, kortom mensen die betrokken zijn bij mensen in pastoraat, diaconaat,
missionaire gesprekken en andere vormen van contact met de medemens.

Radio Kerk in Delft
Elke zaterdag van 12 – 13 uur kunt u genieten van interviews, muziek en de gedachte van de week, te
beluisteren op Stadsradio Delft.
Met een herhaling op zondagavond om 20:00 uur. op Stadsradio Delft 92,9 MHz, op de Delftse kabel 106,3
FM en via www.stadsradiodelft.nl.
De gesprekken zijn nadien ook te beluisteren op deze website.
Een programma door de kerken van Delft, gemaakt voor de inwoners van Delft.
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