
De Kerstcollecte wordt gehouden in de volgende bij de Raad aangesloten
lidkerken:

ABC-kerk
Christelijke Gereformeerde Kerk
Evangelisch-Lutherse Gemeente
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Kerk aan het Noordeinde
Leger des Heils
Oud Katholieke Kerk
Protestantse Gemeente
Rooms Katholieke Kerk

De Raad is er niet alleen voor afstemming en overleg. Veel werkzaamheden
worden in  gemeenschappelijke activiteiten verricht.
Deze activiteiten zijn o.a. ondergebracht in de Commissie Pastoraat in
Zorginstellingen(CPZ) en in het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) waarin
ook het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF), het ISOFA (schuldhulpverlening) en
de Voedselbank zijn vertegenwoordigd.

Aan het Interkerkelijk Missionair Beraad nemen ook andere kerkgemeen-
schappen deel: Christelijke Gemeente Levend Water, C.S.R (Civitas Studiosorum
Reformatorum Delft), Evangelische Gemeente Morgenstond, F.M.C. (Fullgospel
Mission Church),IFES, the Mall Voorhof Delft, RCCG Mount Zion International
– Delft, Taste -Christian Community Delft, Vergadering van Gelovigen.

Kent u 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 via onze website
www.raadvankerkendelft.nl.

RAAD VAN KERKEN DELFT
Secretariaat:  Omanstraat 67, 2622 GW Delft

email:  in fo@raadvankerkendelft.nl
website: www.raadvankerkendelft.nl

Raad van Kerken Delft

KERSTCOLLECTE 2019

De Raad van Kerken heeft dit jaar 
voor de volgende twee doelen gekozen:

1. Training voor ambulante vrijwilligers van de Jessehof

2. Ondersteuning voor de Eritrees Orthodoxe kerk

Rechtstreeks een bijdrage overmaken kan ook op
Bankrekening NL33INGB 0001 9424 33

o.v.v. Kerstcollecte 2019



Training voor ambulante vrijwilligers’ van de Jessehof

Het Interkerkelijk diaconaal centrum de Jessehof bestaat ruim 7 jaar. Sinds kort 
heeft de Jessehof een nieuwe tak. Hoewel het inloophuis met haar werk veel 
mensen bereikt, realiseren we ons ook dat er mensen lijden aan eenzaamheid en 
verdriet maar die zich niet makkelijk laten bereiken door georganiseerde activiteit-
en. Vanuit ons geloof voelen wij de behoefte om meer naar mensen toe te gaan en 
met hen in gesprek te gaan. Je kunt dan denken aan mensen die ziek zijn of slecht 
ter been, mensen die last hebben van psychische ziekten voor wie de drukte van 
een inloophuis te veel prikkels geven en mensen die niet naar binnen durven of 
weten dat wij er zijn. De focus in zowel inloop als uitloop is eenzaamheid maar bij 
de uitloop gaan we naar de mensen toe. De doelgroep is in beide gevallen hetzelf-
de: het gaat altijd om eenzaamheid met nog andere problematiek erbij.

Eenzaamheid is het je niet verbonden voelen. Iemand die eenzaam is, ervaart een 
gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Eenzaamheid kan samengaan 
met gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en ook met lichamelijke of 
psychische klachten. 

Eenzaamheid wordt vaak 
geassocieerd met ouderen. 
Echter, eenzaamheid komt 
voor in alle leeftijdsgroep-
en. Eenzaamheid en ar-
moede doen iets met het 
zelfbeeld van de mens, ze 
vallen buiten de samen-
leving en hebben weinig 
perspectief.

Er is veel eenzaamheid. 
Omdat we sommige  mensen meerdere keren willen bezoeken en ze, indien mo-
gelijk, willen verbinden met buren of organisaties, is het aantal mensen dat we nu 
kunnen bezoeken beperkt door het aantal uren dat we hebben. Daarom gaan we 
nu werken met vrijwilligers en een stuurgroep van een aantal mensen van diverse 
kerken met diaconale ervaring en een groot netwerk. Zij bepalen, na een eerste 
aantal gesprekken, welke mensen worden ondersteund door welke vrijwilligers. 

Begin van het nieuwe jaar willen we een training organiseren met een professio-
nele trainer voor 10-12 vrijwilligers. Deze training kost 3.500 euro voor 6 modules 
door het jaar. Qua onderwerpen gaat het om onderwerpen als: presentie, uitluis-
teren, reflectie, loslaten en supervisie. Als de kerstcollecte mee zou kunnen helpen, 
kunnen wij meer mensen trainen en zou dat uiteindelijk heel veel eenzame mensen
in Delft ten goede komen.

Anita van Velzen

Coördinator Jessehof 
en straatpastor

Ondersteuning voor de Eritrees Orthodoxe kerk.

De Eritrese Orthodoxe Tewahedo kerk komt iedere zaterdag bijeen in de Vierhovenkerk.

Het is een snel groeiende gemeenschap met veel leden, ongeveer 40 gezinnen. Velen
komen net uit Eritrea en zijn statushouders, ze spreken nog weinig Nederlands en zijn 
veelal aan het inburgeren. 

Hun diensten worden gehouden in het Tigrinya en duren van 7 -12 uur. Bij een doop-
dienst wordt de kerkzaal gebruikt en worden veel familieleden uitgenodigd.

Bij hun diensten wordt een tabernakel  gebruikt, waarin de Bijbel  en de tien geboden. 
Alleen de priesters  hebben toegang. Deze wordt nu in Rotterdam gehuurd en steeds 
opgehaald. 

Doelen voor  kerstcollecte 2019:

• Tabernakel : opklapbaar en met een gordijn. Kosten: € 500 - € 1000

• Gezinsbijbels: 40 gezinnen á € 25. Kosten € 1000

•  Vakantietassen zomer 2020 voor de kinderen: 50 kinderen á € 20. Kosten € 1000

• Totaalkosten: € 2500 - € 3000. 

Toelichting:

* Tabernakel: een tabernakel wordt bij de diensten in de kerkzaal om de 14 dagen 
gebruikt bij doop- trouw- en avondmaalsdiensten.  Een eigen tabernakel  in het huis 
van God  wordt door deze gemeenschap belangrijk gevonden.

* Gezinsbijbels: in veel gezinnen wordt Tingrinya gesproken. Naast het vertellen van 
Bijbelverhalen aan de kinderen is het een mooie manier om Nederlands te leren. 

* Vakantietassen: veel kinderen gaan niet op vakantie. Een tas met een spelletje, teken-
boek, kleurstiften etc. zal zeker op prijs gesteld worden. 

In overleg met de vertegenwoordigers van de Eritrese Orthodoxe Tewahedo Kerk zijn 
deze doelen geformuleerd.


