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De Nieuwsbrief is een uitgave van de Raad van Kerken Delft en wordt verspreid onder relaties van de Raad. Postadres 

Raad van Kerken Delft: Strawinskylaan 33, 2625 ND Delft. De Nieuwsbrief bevat een selectie van de dagelijkse 

kerkelijke berichten uit Delft e.o. van www.raadvankerkendelft. Belangstellenden kunnen zich per mail aanmelden; de 

digitale Nieuwsbrief wordt periodiek en 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 het postadres of zend een mail aan 

info@kerkendelft.nl.  

 

Ook deze keer vindt u (met Ctrl-klik op de titel) weer een greep uit een aantal interessante onderwerpen op 

de website, zoals  
 

Symposium 'Pastoraat is beweging' 
A.s. zaterdag 18 april 2015 van 10.00 tot 13.45 uur organiseert de Raad van kerken Delft het Symposium 

'Pastoraat Is Beweging', Een actueel en boeiend onderwerp, ingeleid door gastspreker Bert Bakker, pastor, 

trainer, coach en adviseur bij verandervraagstukken. Lunch en deelname gratis, evenals het (eigen) 

parkeerterrein aan de achterzijde van de symposiumlokatie: Stanislas College, Krakeelpolderweg 1, Delft. 

Svp aanmelden via mail: symposiumpastoraatRvKDelft@gmail.com. 
 

Non foodbank zoekt vrijwilligers 
Heb je wat tijd beschikbaaar voor een ander? Stuur dan een e-mail met je gegevens en wensen naar 

info@rksd.nl of bel met Gérard Pool 06-57887784.  Jouw bonus: een blije cliënt. 
 

Evangelii Gaudium  De vreugde van het evangelie 
Meer bemoedigend dan belerend wil paus Franciscus’ in zijn pauselijke brief Evangelii Gaudium zijn.  
Na de eerste bijeenkomst op 9 april volgen er nog drie over de verkondiging van het Evangelie in de wereld 

van vandaag. Donderdag 6, 23 en 30 april, 19.30-21.30 uur in de Tuinzaal. 
 

Musical Marcus, een eigentijds verhaal 
Op 17, 18 en 19 april wordt de musical “Marcus, een eigentijds verhaal” uitgevoerd in de Nieuwe Kerk in 

Rijswijk. Een grote groep enthousiaste mensen zijn vrijwillig al ruim een jaar bezig om een mooie musical 

neer te zetten. Er zijn diverse aanvangstijdstippen, zie de website. 
 

Marc Chagall in Amsterdam 
Marc Chagall (1887-1985) behoort tot de grootste beeldende kunstenaars van de twintigste eeuw. Veel 

beelden in zijn werk hebben een Joods-Christelijke lading en een religieuze ondertoon. Laat u raken door de 

kleur en de vormgeving! Lokatie: Chagall expertise centrum Amsterdam, Lange Leidsedwarsstraat 143, 

Amsterdam, op 18 april. Tijd, kosten en informatie: zie de bijlage. 
 

Concert New Sound Delft 
Op zaterdag 18 april a.s. kunt u in de Hofkerk aan de Cort van der Lindenstraat 1, Delft genieten van het 

pop- en musicalconcert van New Sound, het welbekende Delftse 50+ koor onder leiding van Richard 

FitzHugh, met pianobegeleiding van Ludo de Goeje. 
Aanvang 20 uur, Kaarten à € 15,00 aan de kassa of kijk op onze website: http://newsound-delft.nl 
 

Film: ‘God onTrial’ 
1943. In een sombere barak in concentratiekamp Auschwitz wacht een groep gevangen hun afschuwelijke lot 

af. 

Op de vooravond van hun waarschijnlijke dood gaan ze een debat aan om er achter te komen wat Gods 

intenties zijn voor deze uitzichtloze situatie. 

Een film die het eigen Godsbeeld ter discussie stelt 
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Datum: zo. 19 april Tijd: 19.30 – 22.00 uur Locatie: De Adelberthof, Minervaweg 7 
 

Elisabeth Oets: " Philip Mechanicus, wachten op transport 
Elisabeth Oets brengt een hommage aan haar opa Philip Mechanicus (1889 – 1944). Zij heeft hem nooit 

gekend maar hij leeft voort door zijn indrukwekkende en bekende oorlogsdagboek “In Depot”. Zij vertelt 

zijn levensverhaal vanuit haar eigen familiegeschiedenis en perspectief en zingt daarbij prachtige liederen 

van Ilse Weber, gecomponeerd in Theresienstadt. Datum: 19 april, Tijd: 15 – 17 uur, Locatie: Synagoge 

Koornmarkt 12 
 

Inlopen en meezingen 
Na de Kersteditie van afgelopen december waar we met bijna 100 zangers gezongen hebben in de kerk van 

Op Hodenpijl hoop ik dat u weer mee komt zingen met het Inloopkoor. Het eerstvolgende Inloopkoor is op 

zondag 26 april a.s.! Hoe meer (zang)zielen, hoe meer (zang)vreugd! 
 

Faran ensemble: "Magische klanken van het Oosten 

Eigentijdse, akoestische muziek op oeroude instrumenten. Gad Tidhar, kamelenherder, Roy Smila, uit 

een klein woestijndorpje en Refael Ben Zichry, uit de hoge groene bergen: geïnspireerd door de natuur, hun 

omgeving en hun oeroude instrumenten brengen ze de magische klanken van het oosten tot leven. Datum: 26 

april, Tijd: 15 – 17 uur, Locatie: Synagoge Koornmarkt 12 
 

Gezamenlijke 4 mei herdenking 2015 
Op maandag 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. 

Meer bijzonderheden binnenkort op deze website. 
 

Kerkennacht 2015 
In het weekeinde van 19 tot 21 juni 2015 vindt de Kerkennacht plaats. In vele dorpen en steden in Nederland 

zetten kerken, van welke snit ook, hun deuren wagenwijd open. Het landelijke thema: Kerk Binnenstebuiten. 

Ook in Delft, op zaterdag 20 juni as openen kerken in de binnenstad en in de buitenwijken hun deuren. Ze 

laten nieuws- en leergierige bezoekers mee genieten waar zij goed in zijn. Wees erbij en nodig familie, 

vrienden en buren uit. Of maak er een dubbelbezoek van... eerst naar de Jeugdtaptoe Delft op de Markt en 

daarna een kerk. Binnenkort is er meer informatie over de programma's op de website van de Raad en op de 

Facebookpagina Kerkennacht Delft. 
 

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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