Kerstvieringen 2015
Omdat de website in deze adventsperiode vooral gevuld is met kerstvieringen, bevat deze laatste
nieuwsbrief van 2015 de verwijzing naar één paginaoverzicht met daarop de links naar de kerstvieringen in
de Delftse (lid)kerken.
Er kunnen er nog meer bij......In de Delftse Post (gisteren) en Delft op Zondag (a.s. zaterdag) staat een
advertentie die naar de website verwijst, dus doe er uw voordeel mee. Wij plaatsen met plezier uw overzicht
van vieringen (te zenden aan info@raadvankerkendelft.nl).

Radio Kerken Delft
Elke zaterdag van 12 – 13 uur kunt u genieten van interviews, muziek en de gedachte van de week, te
beluisteren op Stadsradio Delft.
A.s. zaterdag 19 december het thema: Kerst, waarbij Rene Strengholt en Fred van Helden eerst een gesprek
hebben met Ds. Marco Visser (Kerstinloop in de Vierhovenkerk) en Chris en Nel Mergler (Kerstinloop in de
Jessehof). En daarna met Ewout v. Oosten (Community Taste in de Voorhof) , Ellen Boschard (Nine Lessons
in Carols), Arnold Vroomans (Kinderkerstfeest in de Oude Kerk).
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.

De Raad van Kerken in Delft
wenst u en jou gezegende
kerstdagen en een gelukkig
nieuw jaar

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
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