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.
Verklaring nav aanslagen in Parijs op 13 november
Wij zijn met onze gedachten bij de mensen in Parijs. Bij de geliefden en vrienden die achterblijven in
verbijstering. Dat de liefde hen mag dragen. Lees verder.
Het college van BenW schaart zich achter deze boodschap, platformlenrdelft/nieuws

Zin en onzin van de voedselbank, gespreksavond
Op donderdag 19 november zal er een gespreksavond plaatsvinden in de pastorie van de Adelbertkerk in
Delft. Diaken Jan Lamberts zal u het een en ander uitleggen over de voedselbank.

Symposium religie en de participatiesamenleving2-0
Wat zijn de gevolgen van de participatiesamenleving anno 2015? Wat zijn de consequenties hiervan voor de
kwetsbare groepen in de samenleving? Welke ontwikkelingen signaleren de religieuze organisaties als een
belangrijke speler op dit gebied? Zijn er terreinen waarop zij de overheid wel of juist niet kunnen missen?

Adventsconcert van Delfts Kamerkoor
Na het succesvolle Spaanse zomerconcert presenteert Delfts Kamerkoor Ars Vocalis nu een gevarieerd
Adventsconcert, samen met de blazers van het ensemble Delftse Muzikanten en Vrienden. Kerk in 't Woud,
28 november.

Taize lichtgebed
Oecumenisch gebed voor vrede, op zaterdag 28 november in de Paradijskerk te Rotterdam.
In januari j.l. bivakkeerde de Tijdelijke Gemeenschap van Taizé in de Paradijskerk om daar te bidden en te
werken. Op hun initiatief werd op de vooravond van Marialichtmis een Lichtgebed georganiseerd op de
wijze zoals dit wekelijks in Taizé plaatsvindt.

Informatiebijeenkomst vluchtelingenhulp
Op 1 december a.s. vindt op initiatief van de Protestantse gemeente Delft een informatieavond plaats, in
samenwerking met de Raad van Kerken Delft en verschillende organisaties; deze zullen zich presenteren.
Ieder die wil helpen is van harte welkom.
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, Radio Kerken Delft.
Zoals het interview afgelopen zaterdag met ds. Jurjen Fennema, nav diens emeritaat van de Vierhovenkerk;
Interview met ds. Jurjen Fennema.
Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u mailen naar kerkindelftradio@gmail.com.
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