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
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Het zomerseizoen is inmiddels voorbij en kerkelijke activiteiten staan volop in de startblokken. Zo
ook de nieuwsbrief en Radio Kerken Delft die vanaf zaterdag 5 september weer in de ether is.
Ook deze keer vindt u (met Ctrl-klik op de titel) weer een greep uit een aantal interessante en soms
aangrijpende onderwerpen op de website, die hierna in het kort zijn weergegeven.

Filmserie over het katholiek geloof
Een unieke filmreis door de wereld van het katholieke geloof in 10 afleveringen. Wie zijn
katholieken, wat geloven zij eigenlijk en waarom? Wat is de betekenis van hun uiterlijke gebruiken
en tradities? De 1e film in een reeks van 10 afleveringen over het katholieke geloof zal worden
vertoond op vrijdag 4 september.

Zoekdienst over Jozef
De zoekdienst in de Nieuwe Kerk van zondagmiddag 6 september gaat over een bekende Bijbelse
persoon, Jozef. Hij is o.a. bekend van de musical ‘Jozef, de dromenkoning’. Het prachtige verhaal
van Jozef heeft ook vandaag grote zeggingskracht. Aanvang 12:30 uur (met eenvoudige lunch
waarna de dienst).

Minuut stilte voor vluchtelingen
Deze stilte is een gebaar, een protest. Zo kan het niet langer. De Oud-Katholieke parochie Delft
geeft ieder die dat wil de gelegenheid om zich a.s. zondagavond 6 september in een
gemeenschappelijk moment van bezinning aan te sluiten bij dit protest. Bagijnhof 21, aanvang
19:45 uur.

Openingsdienst academisch jaar
Voor het derde jaar op rij wordt het studiejaar in Delft geopend met een dienst, waar christelijke
studenten, docenten en andere betrokkenen bij elkaar komen om het jaar te beginnen met God. De
dienst is op maandag 7 september in de Oude Kerk te Delft. Het thema van de dienst is dit jaar
What is (y)our strength? Ds. René van Loon hoopt voor te gaan in de dienst.

Oecumenische leerkring Rotterdam
In de bijbel staan een aantal verhalen die verwarren of aanstoot geven. Wat moeten we met die
verhalen? Ze anders lezen of overslaan? De oecumenische leerkring bespreekt het komende
seizoen 6 van deze verhalen, aan de hand van het boek 'Lastige Bijbelverhalen' van Piet Schelling.
Wilt u mee lezen, discussiëren en leren? Hartelijk welkom! Te beginnen op 29 september, van 10 –
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12 uur, te Rotterdam.
Namens de Remonstrantse Kerk Delft

Oude en Nieuwe kerk geopend tijdens Open Monumentendag
Op zaterdag 12 september openen allerlei Delftse gebouwen hun deuren voor het publiek voor de
landelijke Open Monumentendag. Ook de Oude en Nieuwe Kerk zijn van 10.00 tot 17.00 uur vrij
toegankelijk. In de Nieuwe Kerk is er vanwege de restauratie dit jaar geen muzikaal programma.
Wel zijn er gastheren en –vrouwen aanwezig om te vertellen over het kerkgebouw. In de Oude
Kerk is er een afwisseling van muziek en rondleidingen.

Synagoge Delft geopend tijdens de Open Monumentendagen
Zaterdag 12 september: De synagoge is open ter bezichtiging van 10 tot 17 uur.
Zondag 13 september: De synagoge is open van 12 tot 16 uur, met van 14:00 tot 16:00 uur
optredens van Gilad Nezer
Toegang is gratis, reserveer een zitplaats op www.synagogedelft.nl
(http://www.synagogedelft.nl/reservatie%20-%20monumentendag.htm ) of zaterdag ter plaatse.

11e Voettocht voor Vrede
De jaarlijkse Voettocht voor Vrede is op 23 september en start in de Marcuskerk. Doel van de
voettocht is dat buurtbewoners elkaar ontmoeten. De wandeling door de buurt begint om 19:00
uur. Rond 20.00 uur arriveert de stoet bij de Sultan Ahmet Moskee daar zal er een gesprek gevoerd
worden met de deelnemers van de voettocht en de organisatie. Het thema van het gesprek zal zijn
”samen feestvieren verbindt”.

Verklaring Raad van Kerken over klimaatverandering
De urgentie van het probleem van een mondiale klimaatverandering is groter dan ooit. Wanneer de
schepping, het leven en de menselijke waardigheid in het geding zijn, zeker wanneer het om de
meest kwetsbaren gaat, is het aan de kerk om op te staan en te spreken in het publieke debat. De
kerken verenigd in de Raad van Kerken roepen de Nederlandse overheid op om zich maximaal in te
spannen om in internationaal verband tot een ambitieus en bindend klimaatakkoord te komen.

Uitnodiging Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft voor Excursie naar Scheveningen
De Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft nodigt belangstellenden uit voor een uitstapje naar de Heilige
Antonius Abtkerk in Scheveningen, op 3 oktober. De kerk is gezien het gebouw, het interieur en het
aanwezige erfgoed bijzonder rijk bedeeld en ..... is gemakkelijk bereikbaar.
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radio Kerk in Delft

De uitzendingen van Kerk in Delft zijn vanaf a.s. zaterdag 5 september weer te beluisteren.
Op deze zaterdag hebben de presentatoren Jan Lamberts, Fred van Helden en Arnold Vroomans
een gesprek met Christian Bouman van Torch, en een gesprek met Ger Fischer van de Vrienden van
de Jessehof. En nog veel meer, waaronder muziek, de gedachte van de week en de kerkelijke
agenda.
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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