
 

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 .  
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 START PACT TEGEN ARMOEDE 
Op 15 mei 2019 was de Raad van Kerken Delft, in de persoon van voorzitter Robin Voorn, een van de 
ondertekenaars van het vernieuwde Pact tegen Armoede. Dit “bondgenootschap” bestaat uit een 
twintigtal Delftse organisaties die zich samen met de Gemeente Delft, sterk maken om de armoede in 
Delft te bestrijden, signalen van armoede en sociale uitsluiting op te pakken en daar gezamenlijk aktie op 
te ondernemen. De deelnemers aan het Pact komen tweemaandelijks bij elkaar, diepen thema’s uit en 
weten elkaar te vinden om hun kennis en mensen in te zetten in de strijd tegen armoede in Delft.  
 

                   
 
 
OVERHANDIGING KERSTCOLLECTE 
De Raad van Kerken in Delft organiseert elk jaar in december een Kerstcollecte in alle bij de Raad 
aangesloten kerken. In 2018 zijn als doelen gekozen de woongemeenschap Taste! en de Zondagsschool 
van de St. George Kerk in Latakia in Syrië. De collecte heeft het mooie bedrag van € 7.224,- opgebracht. 
Op vrijdag 17 mei vond er bij Taste! een feestelijke bijeenkomst plaats, waarbij de opbrengst van de 
collecte aan deze organisaties werd overhandigd, door Co van der Maas, voorzitter van het Interkerkelijk 
Diaconaal Beraad en pastor Robin Voorn, voorzitter van de Raad van Kerken Delft, pastor van de Oud-
katholieke Kerk in Delft. 
 
Tussen de flats in de wijk Voorhof ligt een groene oase: de tuin van de christelijke woongemeenschap 
Taste! Iedere dag is deze tuin open voor de bewoners van de Voorhof, en op vrijdag is er een buurtcafé 
in de woongemeenschap. Na vijf jaar was een deel van het (tuin)meubilair nodig aan vervanging toe. 
Dankzij de Kerstcollecte kan dit nu gerealiseerd worden. 
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De Grieks-Orthodoxe zondagsschool in Latakia, Syrië, bestaat al sinds 1942. Wekelijks bezoeken 
ongeveer 600 kinderen in de leeftijd van 5-12 jaar de activiteiten, die georganiseerd worden door vele 
vrijwilligers. De crisis in Syrië werpt haar schaduw over alle aspecten van het leven. Het vinden van 
voldoende financiële middelen om met Kerstmis geschenken te kunnen kopen voor de kinderen van de 
zondagsschool is een groot probleem. Shadi en Yara Haddad zijn vluchtelingen uit Latakia en steunen 
actief hun kerk daar. Zij wonen in Delft en zijn regelmatige bezoekers van een Delftse kerk. Zij vroegen 
de Delftse kerken om steun. Met de opbrengst van de Kerstcollecte uit Delft kunnen zij de zondagsschool 
in Latakia een flink eind op weg helpen.  
 

 
 
 
HUGO DE GROOTLEZING 2019 
Een verbonden stad, Hugo de Groot waardig | 4e Hugo de Grootlezing | 6 juni | Nieuwe Kerk 
Paul Scheffer, vooraanstaand publicist en wetenschapper, zal de vierde Hugo de Groot lezing uitspreken 
op donderdagavond 6 juni in de Nieuwe Kerk in Delft. Het onderwerp is: de open samenleving en haar 
grenzen.  
Deze vierde lezing is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Delft, de Raad van Kerken Delft, 
TOPdelft en het Platform Delftse Bruggen. De toegang is vrij voor alle Delftse burgers. 
Het belooft een inspirerende avond te worden. Na de lezing is er ruim de gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan. Hoe wordt de open samenleving in Delft een verbonden stad? Hoe gaan we om met 
grenzen? Wat zien wij met elkaar als mogelijkheden om meer verbondenheid te krijgen in de stad? 
De initiatiefnemers willen graag deelnemers uit brede lagen van de Delftse samenleving uitnodigen. Uit 
verenigingen, uit het onderwijs inclusief onze TU, uit wijken en buurten, ondernemers, zorgverleners, 
jong en oud, rijk en minder rijk. Iedereen die positief is over de ‘verbonden stad’ en vanuit zijn of haar 
achtergrond daaraan iets wil bijdragen, is van harte welkom. 
Aan de lezing is naam van Hugo de Groot verbonden. Een geboren Delftenaar uit de 17e eeuw, die 
internationaal beroemd is als grondlegger van het recht van oorlog en vrede. Hij was niet alleen een 
hoogbegaafde geleerde, maar ook vredestichter en een groot voorstander van verdraagzaamheid. 
De lezing begint om 20.00 uur. De Nieuwe Kerk is open vanaf 19.00 uur. Deelname is gratis. Bij voorkeur 
graag van te voren aanmelden via aanmelding-hugodegroot@delft.nl  
 
 
UITZENDING GEMIST? 
Elke zaterdag kunt u nieuws uit kerkelijk Delft beluisteren via Stadsradio Delft, van 12.00 tot 13.00 uur via 106.3 FM, 92.9 op 
de Delftse kabel of via internetradio (www.stadsradiodelft.nl). Heeft u een uitzending gemist, of wilt u de uitzending nog eens 
beluisteren? Dat kan via de website van de Raad van Kerken Delft https://www.raadvankerkendelft.nl/radio/ 
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