
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Raad van Kerken Delft en wordt verspreid onder relaties van
de Raad. Postadres Raad van Kerken Delft: Omanstraat 67, 2622 GW Delft. 
De Nieuwsbrief bevat een selectie van de dagelijkse kerkelijke berichten uit Delft e.o. van 
www.raadvankerkendelft.nl.
Kopij is van harte welkom. Berichten, tips, vragen aan de redactie kunt u sturen naar 
info@kerkendelft.nl of kerkendelft@outlook.com. 
Voor contact met het bestuur van de Raad van Kerken Delft, aan- of afmeldingen voor de 
Nieuwsbrief en mail-adreswijzigingen, stuurt u een bericht aan het postadres of een mail aan een 
van bovengenoemde email-adressen.

NIEUWE SECRETARIS RAAD VAN KERKEN DELFT
Met ingang van 21 maart 2019 heeft de Raad van Kerken een nieuwe secretaris. Na ruim vijf jaar treedt 
de huidige secretaris, Jasper van der Kooij, af. Hij wordt opgevolgd door Frieda Spanjersberg. Zij was in 
de Raad afgevaardigde namens de Protestantse Gemeente Delft (PGD), en neemt nu “de pen” over van 
Jasper van der Kooij. 
Ds. Tina Geels wordt de nieuwe afgevaardigde in de Raad namens de PGD. 

Het email-adres van het secretariaat blijft ongewijzigd: kerkendelft@outlook.com. 
Overige contactgegevens:
Omanstraat 67, 2622 GW Delft | telefoon 06-27128942

GEZAMENLIJKE 4 MEI HERDENKING 2019
Op vrijdag 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.
Deze dienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk op de Markt.
Aanvang is 18:45 uur; de kerk is geopend vanaf 18:30 uur.
De dienst duurt ongeveer een half uur. Na afloop kan worden aangesloten bij de Stille Tocht, die om 
19:30 uur vertrekt van de Markt naar het monument aan de Nieuwe Plantage. De voorgangers in de 
dienst zullen daar namens de kerken in Delft bloemen leggen. Iedereen is van harte welkom.

HUGO DE GROOTLEZING 2019
Ook dit jaar hoopt de Raad van Kerken weer een Hugo de Grootlezing te organiseren. Eerdere lezingen 
stonden in het teken van het zoeken naar verbinding en mogelijkheden om gezamenlijke 
verantwoordelijkheid te dragen voor onze complexe samenleving. Dit jaar wordt de Hugo de Grootlezing 
georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Delft, TOPDelft, Platform Delftse Bruggen en Delfia 
Batavorum. 
Er wordt een bekende spreker uitgenodigd (de naam blijft nog even een verrassing), en na de lezing is er 
gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen. Vooralsnog staat als datum 6 juni 2019 gepland, in 
de Nieuwe Kerk te Delft. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. 
In aanloop naar de Hugo de Groot-lezing vindt er nu een interessante lezingenreeks plaats, waarin de 
figuur van Hugo de Groot centraal staat. In het jaar waarin Delft de Gouden Eeuw herdenkt met allerlei 
activiteiten en tentoonstellingen, verdient ook zijn persoon extra aandacht. Kijk voor onderwerpen, data 
en tijden op www.raadvankerkendelft.nl

mailto:kerkendelft@outlook.com
http://www.raadvankerkendelft.nl/
mailto:info@kerkendelft.nl
mailto:kerkendelft@outlook.com
http://www.raadvankerkendelft.nl/

