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VOORWOORD
Algemeen
Voor het zesde jaar bieden de kleine kerken rondom de Oude Delft
gezamenlijk hun verdiepingsprogramma aan. Dat zijn de Oud Katholieke Kerk,
Vrijzinnig Delft, Kerk aan het Noordeinde en de Lutherse Kerk.
De Remonstranten gaan een jaar van bezinning tegemoet met oog op
landelijk vernieuwingsbeleid, er is geen vaste predikant.
De Doopsgezinden horen nu bij Den Haag, van hen is een Bijbelkring
opgenomen. We hebben de indeling van vorig jaar aangehouden.
Bij elke activiteit vermelden we de contactgegevens. Wij verwijzen daarbij
naar de website van de verschillende Grachten Gordel kerken voor actuele
informatie over de activiteiten.
In verband met de voorbereiding graag aanmelden aan het begin van het
seizoen. Later kan ook nog. Wij zien uit naar je komst en deelname.
De pastores:
Tina Geels, Taco Smit, Robin Voorn, Jannie Nijwening,
Renske Oldenboom (namens pastores KahN)
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Stadsklooster Delft
Vanuit de kleine kerken aan de Oude Delft is het afgelopen seizoen het
Stadsklooster Delft ontstaan. Een niet gebonden netwerkgemeenschap voor
spirituele verdieping en engagement met de samenleving. Kernwaarden zijn:
compassie, contemplatie, zelfreflectie, respect, openheid, vrijheid, individu en
gemeenschap.
Op 17 september in de middag zal er een presentatie van het Stadsklooster
Delft zijn waarbij alle Delftenaren kennis kunnen maken met het
Stadsklooster en haar activiteiten, die in het 4e kwartaal van 2017 worden
aangeboden. Voor de “Proeverij” van deze activiteiten wordt gebruik
gemaakt van de verschillende GG plekken. Het programma voor deze middag
wordt nog bekend gemaakt. De activiteiten die ook in het Stadsklooster
worden aangeboden, zijn in dit GG boekje voorzien van het logo
Stadsklooster Delft.
De kerngroep 2017:
Wouke Lam, Jeanneke Bruggeling, Anja Schaafsma, Jac Veugelaers,
Taco Smit, Luitgard van der Heijden, Tina Geels.
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GRACHTENGORDEL
De “kleine kerken” aan de Oude Delft. (GG)
Evangelisch Lutherse Gemeente Delft (Luth)
Adres: Noordeinde 4. Pastor Taco Smit
Website: www.elgdelft.nl
Kerkdiensten: Zondag 09.30 uur
De Lutherse gemeente, nauw verbonden met de Protestantse Gemeente
Delft, kent een lange geschiedenis in de Prinsenstad Delft. Traditie speelt
een belangrijke rol. Een open en ontspannen sfeer kenmerkt deze gemeente.
Goed luthers is zeker de belangrijke rol die kerkmuziek inneemt in de
geloofsbeleving.
Vrijzinnig Delft (Vrijzinnig Hervormden) (VD)
Adres: Oude Delft 177- Waalse kerk. Pastor Tina Geels
Website: www.vrijzinnigdelft.nl
Kerkdiensten: Zondag, afwisselend in de Waalse Kerk (10.00) en de kapel van
Abtswoude (10.30)
Vrijzinnig Delft is een open geloofsgemeenschap waar zonder voorbehoud
van regels en dogma’s ruimte is voor ieders zoektocht. Naast de Joodse en
Christelijke traditie laat zij zich inspireren door de andere grote religieuze
tradities als Boeddhisme en Islam. Gesprek en ontmoeting zijn belangrijk
naast de wekelijkse viering. De Vrijzinnig Hervormde Gemeente is een
buitengewone wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Delft.
Oud-Katholieke Parochie Delft (OKK)
Adres: Bagijnhof 21. Pastor Robin Voorn
Website: delft.okkn.nl
Kerkdiensten: Zondag, 10.00 uur
De Oud-Katholieke parochie van de HH. Maria en Ursula is een betrekkelijk
kleine kerkelijke gemeenschap. De vieringen hebben een zekere intimiteit, zij
zijn belangrijk voor de persoonlijke geloofsbeleving. Met alle rijkdom van de
katholieke traditie probeert de gemeenschap met beide benen in de huidige
samenleving te staan.
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Remonstrantse gemeente Delft (RE)
Adres: Oude Delft 102
Website: www.remonstrantendelft.nl
De Génestetkerk waar deze gemeente is gehuisvest doet haar naam eer aan.
Vrijheid van geloven in de lijn van het religieus humanisme van Erasmus
kenmerkt deze oude remonstrantse gemeente. Persoonlijke vragen naar
geloof en zingeving blijven steeds uitgangspunt. Het onderlinge gesprek is
belangrijk naast het bijeenkomen op de zondagmorgen. Remonstranten zijn
geworteld in de christelijke traditie en in de oecumene zeer actief.

Kerk aan het Noordeinde (KahN)
Adres: Noordeinde 4. Pastores Renske Oldenboom, Hans van Drongelen.
Website: www.kerkaanhetnoordeine.nl
Kerkdiensten: Zondag, 11.15 uur, niet in juli en augustus
De Kerk aan het Noordeinde, van oudsher de studentengemeente van Delft,
is een geloofsgemeenschap die inspiratie put uit Bijbelverhalen, muziek en
rituelen van de Christelijke traditie. De gemeenschap is voluit oecumenisch
en wil dat ook in haar vieringen vorm geven.
Kerk aan het Noordeinde is een buitengewone wijkgemeente van de
Protestantse Gemeente Delft.
Doopsgezinde gemeente Den Haag (DG)
Adres: Paleisstraat 8, Den Haag. Pastor Jannie Nijwening.
Website: www.dgdenhaag.nl
Kerkdiensten: Zondag, 10.30 uur
Al enige jaren geleden is de Doopsgezinde gemeente Delft opgegaan in die
van Den Haag. Dankzij een actieve kring blijft het doopsgezinde geluid in Delft
hoorbaar.
31 december, GG Oudejaarsdienst 19.30h in de Génestet kerk.
m.m.v. ChaOskoor uit Vlaardingen o.l.v. dirigent Hugo de Koning.
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1.

SPIRITUALITEIT EN PERSOONLIJK GELOOF

Bidden met de Woestijnvaders (VD)
Informatie en opgave: Tina Geels, tel. 06-16119206 of cm.geels@planet.nl
voor 1 oktober. Max. aantal: 15 deelnemers.
Na afstemming en meditatie lezen we enkele teksten uit de periode van de
woestijnvaders. De beweging in de eerste eeuwen van het christendom
waaruit de kloosters later zijn ontstaan.
We maken gebruik van het boekje Bidden met de woestijnvaders van Anselm
Grün, Meinema 2003.
Plaats en tijd: Voor straat 60, 19.30- 21.00h
Data: di. avond 24 okt. 7 en 21 nov. 5 dec.
Kosten: geen voor leden en vrienden GG kerken. Voor anderen 30,- (4 x)
Leerhuis Lutherse kerk (Luth)
Informatie en opgave: Cees Muusse, tel. 06. 54626657 of
ceesjmusse@gmail.com
Elke tweede dinsdag van de maand bespreken we verschillende bijbel boeken
uit het O.T. Het gaat dan over de vragen zoals: Wie heeft het geschreven, in
welke tijd en omstandigheden en wat is de hoofdlijn in het betreffende bijbel
boek. We beginnen om 19.30 met koffie en thee en starten om 20.00 uur met
een inleiding.
Plaats en tijd: Lutherse kerk, Noordeinde 4. 20.00- 21.30h
Data: 12 sept. 10 okt. 14 nov. 11 dec. 2017
Kosten: vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
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Huis van aandacht en gebed
Informatie en opgave: Tina Geels 06.16119206 of cm.geels@planet.nl
voor 15 sept. Max. aantal: 15 deelnemers.
Praxis Centering Prayer, meditatie en beweging.
Jij zelf bent het huis waarin je woont.
Elke bijeenkomst begint met een meditatie, we lezen een tekst en zoeken
hier beweging bij, vanuit je eigen lijf. Soms met muziek, vaak vanuit de stilte
zelf. Zoekend en tastend naar datgene wat bij jou past.
We gebruiken de methode: Centering Prayer (Thomas Keating). Deze
trappistenmonnik uit Amerika maakte de christelijke traditie van het
contemplatieve gebed op eenvoudige wijze toegankelijk voor deze tijd.
Zie www.contemplativeoureach.org
Als docent dansmeditatie- zal Tina eenvoudige vormen van beweging
aanbieden waarmee we de weg naar binnen verder kunnen verkennen.
Plaats en tijd: Voor straat 60, di. avond 19.30- 21.00h
Data: Intro 26 sept. daarna 3, 17, 31 okt. en 14 nov.
Kosten: 30,- (4x). Voldoen bij de eerste keer.
Weg met de Bijbel (VD/RE)
Informatie en opgave: Tina Geels, tel. 06-16119206 of cm.geels@planet.nl
voor 15 sept. Max. aantal: 15 deelnemers.
Open bijeenkomsten over de actuele betekenis van de Bijbel.
We gebruiken het nieuwe boek: Weg met de Bijbel, geschreven door drie
Remonstrantse predikanten: Sigrid Coenradie, Bert Dicou en Anne Claar
Thomasson- Rosingh.
In vier keer bespreken we de thema’s van het boek: geld en armoede, het
offer, kwetsbaarheid en mens en planeet.
Weg met de Bijbel, Gids voor vrijzinnig Bijbellezen, Meinema 2017. Prijs 17,Plaats en tijd: Voor straat 60, 19.30- 21.00h
Data: 27 sept. 11 en 25 okt. 8 nov.
Kosten: geen voor leden en vrienden GG kerken, voor anderen 30,- ( 4 x).
Voldoen bij de eerste keer.
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Thomas evangelie (VD)
Informatie en opgave: Tina Geels, tel. 06-16119206 of cm.geels@planet.nl
voor 1 januari. Max. aantal: 15 deelnemers.
Het Thomas evangelie geeft inzicht in het Syrisch, Aramees christendom van
de eerste eeuwen met een eigen spirituele traditie. Kern: dat wij God leren
kennen met de kennis van het hart, vanuit de eigen religieuze ervaring.
We lezen een aantal teksten vanuit een meditatieve houding van
ontvankelijkheid. We werken met het boek van Hans Stollman, Zenmeester
Jezus, Servire 2001.
Prijs 19,Plaat en tijd: Voor straat 60, 19.30- 21.00h (Tuinzaal)
Data: 6, 20 mrt. 3, 17 apr.
Kosten: geen voor leden en vrienden GG kerken, voor anderen 30,- (4 x).
Voldoen bij de eerste keer.

Muziek meditatie
Informatie en opgave: Dieke de Jong, e-mail: dgdejongste@gmail.com
Voor iedereen die verlangt naar: ontspanning, loskomen van de hectiek van
alledag, naar quality time voor zichzelf. Tijdens muziekmeditatie is er
afwisselend stilte en meditatieve (gitaar)muziek.
De muziek wordt ter plekke geïmproviseerd.
Plaats en tijd: Gitaarschool Dieke de Jong, Phoenix straat 66, Delft.
1e etage, kamer 105: “MuzinMuziek”. Vrijdagavond 20.00- 21.00h
Data: 29 sept. 27 okt. 24 nov. 26 jan. 23 febr. 23 mrt. 20 apr. 25 mei, 29 juni.
Kosten: 7.50 per keer.

Meditatie in de Waalse Kerk
Informatie en opgave: Tina Geels, tel. 06-16119206 of cm.geels@planet.nl
Open Meditatie in de Waalse kerk; met gelegenheid na te praten.
We beginnen stipt om 16.00 uur. Graag iets eerder aanwezig. Als richtlijn
voor de meditatie volgen we de methode: Centering Prayer (Thomas Keating)
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het Innerlijk Gebed voor deze tijd.
Zie: www.contemplativeoutreach.org
Plaat en tijd: Consistorie Waalse Kerk, Oude Delft 177.
Elke dinsdagmiddag 16.00- 16.45h
Data: Wekelijks vanaf 5 sept.
Kosten: geen
Vasten en mediteren op weg naar Pasen (VD)
Informatie en opgave: Tina Geels, tel. 06.16119206 of cm.geels@planet.nl
Met begeleidende teksten onder redactie van Maria ter Steeg: Een jaar
wijsheid uit de Abdijen, Lannoo 2010. Prijs 22.50
Plaats en tijd: Voor straat 60, woensdagavond 19.30- 21.00h
Data: 28 febr. 7, 14, 21, 28 mrt.
Kosten: geen

Kennismaking met een Klooster Regel
Informatie en opgave: Taco Smit, tel. 06-51640302 of
tacosiccosmit@gmail.com
Vanaf hun ontstaan hebben kloosterorden zoals die van de Benedictijnen
geleefd volgens regels, die hun dagen inrichtten naar tijden van gebed, van
arbeid en van ontspanning en rust. Op grond van deze regels werd leiding
gegeven aan het samenleven van de monniken onder de hoede van de abt.
Wie op zoek is naar waarden als regelmaat, eenvoud, zuiverheid en de dingen
van de dag met aandacht doen zal de verrassende actualiteit ontdekken van
de Regel van Benedictus.
Plaat en tijd: Noordeinde 4a, Delft. 4e dinsdag van de maand 20:00- 21:30h
Data: 24 okt. 28 nov. 23 jan. 27 febr. 27 mrt. 24 apr. en 22 mei.
Kosten: geen
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Christelijke meditatie
Informatie en opgave: Jac Veugelaars, tel. 06-10942505 of
j.veugelaars@gmail.com Jac is aangesloten bij VD.
Na een korte tekst als inleiding volgt een stiltemeditatie van 30 min.
De meditatie begint stipt om klokslag 20.00 uur. Graag dus iets eerder
aanwezig. Als richtlijn voor de meditatie volgen we de techniek van de
World Community for Christian Meditation. Zie: www.wccm.nl
Plaats en tijd: Oud- Katholieke Kerk, Bagijnhof 21, 20.00- 20.45h
Data: elke maandag. Kijk op delft.okkn.nl voor actuele informatie.
Meditatieve Missen (OKK)
Informatie en opgave: Robin Voorn, tel. 015-2123701 of
robinvoorn@gmail.com
De Advent en Veertigdagentijd zijn tijden waarin extra ruimte wordt gemaakt
voor verdieping en bezinning. Op de donderdagavonden is er in de OudKatholieke kerk een meditatieve mis. In deze eenvoudige eucharistieviering is
extra ruimte ingericht voor stilte en persoonlijke meditatie. Centraal staat de
evangelielezing van de volgende zondag volgens het oud- katholiek
leesrooster dat grotendeels gelijk loopt met het oecumenisch leesrooster.
Plaats en tijd: Oud- Katholieke Kerk, Bagijnhof 21. Do. avond 20.00- 21.00h
Data: Advent: 7, 14 en 21 dec. Veertigdagentijd: 22 febr. 1, 8, 55 en 22 mrt.
Kijk op delft.okkn.nl voor actuele informatie.
Pinksternoveen (OKK)
Informatie en opgave: Robin Voorn, tel. 015-2123701 of
robinvoorn@gmail.com
In het boek Handelingen staat beschreven hoe de apostelen na de
Hemelvaart ‘in eendrachtig gebed’ bijeen waren. In deze negen dagen is er
steeds een avondgebed met schriftlezing, psalmen en liederen rondom de
Geest. Negen dagen, een noveen dus in voorbereiding op Pinksteren.
Plaat en tijd: Oud- Katholieke Kerk, Bagijnhof 21, 19.30 – 20.00h
Data: elke avond van 11 tot en met 19 mei.
Kijk op delft.okkn.nl voor actuele informatie.
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Doopsgezinde Bijbelkring Delft/ Rijswijk (DG)
Informatie en opgave: Jannie Nijwening, tel. 06. 49422430 of
predikant@dgdenhaag.nl
Open kring voor wie meer wil weten van de bijbel. We maken gebruik van:
Weg met de Bijbel, Gids voor vrijzinnig Bijbellezen, Meinema 2017.
Vanaf januari worden de grote schriftprofeten besproken.
Plaats en tijd: Bij een van de deelnemers thuis. Wo. middag 14.00- 16.00h
Data: wo. 6 sept. 4 okt. 1 nov. 6 dec.
eerste bijeenkomst: Bij Wolter Zigterman, Balistraat 21, Delft.
Kosten: geen
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Klooster retraite
Klooster retraite Zundert zomer 2018 (VD)
Informatie en opgave: Margot Mekkes, tel. 51522099 of
mamekkes@telfort.nl
Samen met een groep de stilte beleven, het ritme van de officies, en de sfeer
van het heilige ervaren bij de Trappisten van het klooster Abdij Maria
Toevlucht in Zundert.
Plaats en tijd: Abdij Maria Toevlucht, www.abdijmariatoevlucht.nl
12/ 13- 15 juli 2018
Kosten: 100,- (vanaf do. 42,- extra) Opgave voor 1 jan. 2018.
Klooster retraite Chevetogne winter 2018 (VD)
Informatie en opgave: Tina Geels, tel. O6.16119206 of cm.geels@planet.nl
Ervaar de ruimte en geestelijke diepte in het kloosterleven van Chevtogne,
internationaal Benedictijns klooster toegewijd aan de eenheid van christenen.
Ontmoetingsplaats van Oost en Westers Christendom in de stille heuvels van
de Belgische Ardennen. Naast de serene sfeer van de Latijnse kerk, roept het
oude monastieke gezang van de monniken je naar binnen in de crypt van de
Byzantijnse kerk. www.monasteredechevetogne.com
Plaats en tijd: Rue de Monastère 65, B- 5590 Chevetogne België.
vr. 26- ma. 29 jan. 2018
Kosten: rond 100,- incl. maaltijden. Excl. reiskosten (met eigen auto’s).
I.v.m. reservering: opgave voor 1 okt.
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2. RELIGIE EN FILOSOFIE
Kring Levenskunst (VD)
Informatie en opgave: Tina Geels, tel. 06-16119206 of cm.geels@planet.nl
samen lezen we van Marc- Alain Ouaknin, God en de kunst van het vissen,
Nederlandse vertaling, Lannoo 2016.
De bekende Joodse filosoof Marc- Alain Ouaknin gaat de uitdaging aan om te
antwoorden op de vraag: En dus wie is God? Hij doet dit met oude teksten uit
de joodse Talmoed traditie, eigen gedachten en teksten die hij zelf heeft
verzameld. God als vraag, als een misschien- Dit boek is een uitnodiging om
op zoek te gaan.
Plaat en tijd: Voor straat 60, 19.30- 21.00 uur
Data: woensdagavond 10 en 24 januari, 7 en 21 febr. 2018
Kosten: geen voor leden en vrienden GG kerken. Voor anderen 30,- (4 x)
Voldoen bij de eerste keer.
Introductie Vrijzinnig Delft: Hoezo vrijzinnig? (VD)
Informatie en opgave: Tina Geels, tel. 06.16119206 of cm.geels@planet.nl
Ken jij het verhaal van de Vrijzinnig Hervormden? Belangrijk als je aan
anderen hierover wilt vertellen. Een avond voor nieuwe leden, vrienden
en belangstellenden. Naast een stukje geschiedenis is er ruimte voor eigen
vragen en gesprek.
Plaats en tijd: Voor straat 60. Wo. avond 25 apr. 19.30- 21.00h
Kosten: geen
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Lezingen bij De Kennismakerij (KahN)
Informatie en opgave: Kees Kruijff, tel. 015-2140818 of kruijffc@ziggo.nl
De Kennismakerij is een open podium in Delft aan het Rietveld 184/186.
Levensoriëntatie en zingeving staan centraal bij dit zelfstandig initiatief.
Organisatie Gré en Kees Kruijff, zij zijn nauw verbonden met KahN.
Programma najaar 2017:
13 september, Jan Lagendijk: Het tijdperk van de tragedie.
4 oktober, Margrith Barnhoorn, Kunst en religie.
1 november, Anton Wessels, Luther en de Turken.
22 november, ....
13 december, Dick de Boer, Asielzoekers in de Middeleeuwen.
Meer informatie via: www.dekennismakerij.nl
Plaat en tijd: De Kennismakerij, Rietveld 184/186, 20.00 – 21.45h
Inloop vanaf 19.30 uur, drankje na afloop.
Data: 13 sept. 4 okt. 1 en 22 nov. 13 dec.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Filosoferen met Koos Slurink (KahN)
Informatie en opgave: Koos Slurink, tel. 015-2625276 of
slurink@erasmiaans.nl
Koos Slurink is docent filosofie op het Erasmiaans Gymnasium. Vanuit
voorgaande gesprekken over het nihilisme, een term die sterk verbonden is
met de filosoof Friedrich Nietzsche, in september in gesprek over het begrip
"gesitueerdheid".
Nihilisme heeft alles te maken met de situatie. Boeiende verkenningen.
Diepgaande filosofische kennis is niet nodig, nieuwsgierigheid is genoeg.
Iedereen is welkom.
Plaats en tijd: Hoofdgebouw TU (bouwkunde) 20.15 -22.00 uur
Data: nog niet bekend, wil je meedoen neem dan even contact op met Koos.
Kosten: geen

14

2. GEMEENSCHAP EN SAMENLEVING
Zondagavond diners (KahN)
Opgave en informatie: Ton van der Heijden, heijden-verbiest@planet.nl
De oecumenische gemeenschap Kerk aan het Noordeinde kent een lange
traditie van zondagavonddiners. Eens in de zes weken met en voor elkaar
koken is een mooie manier m elkaar (beter) te leren kennen.
Vanaf 17:30 is er inloop met een aperitief. De maaltijd begint om 18:00h
Gasten, vrienden en familie zijn altijd welkom om mee te eten.
Opgeven van te voren is nodig met het oog op de voorbereidingen.
Ook als je wilt (mee) koken kun je dit aan hem doorgeven.
Plaats en tijd: MOTIV, Voor straat 60, 17.30 -20.00h
Data: 15 okt. 19 nov. 4 febr. 15 apr. 27 mei.
Kosten: 7.50 per keer.
Tijd voor gesprek (KahN)
Informatie en opgave: Els Beekhuis, beekhuisvanderweijde@hetnet.nl
Bij de dialoogtafel nemen we elke keer een ander thema, welke dat is kun je
op de website van KahN lezen. Een dialoog tafel is een bijzonder gesprek. Je
legt je droom op tafel. De deelnemers luisteren naar elkaar, niemand
oordeelt. Het gaat om ontmoeting en verbinding.
We beginnen rond 12.45 met een eenvoudige lunch, daarom graag vooraf
opgeven..
Tijd en plaats: Na de viering in de Lutherse kerk, rond 12.45h
Data: 24 sept. 12 nov. 11 febr. en 15 apr.
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Thema kring Houvast (RE)
Informatie en opgave: Ellen Snethlage, kerkenraad@remonstrantendelft.nl
Voor wie op zoek is naar zin maar de antwoorden nog niet gevonden heeft.
Voor wie de antwoorden gevonden dacht te hebben maar toch weer nieuwe
vragen stelt. Elk mens zoekt naar houvast in het leven, naar oriëntatie en
betekenis, naar antwoorden op levensvragen. Vroeger werd dat houvast
gegeven door een christelijk kader voor zingeving. Voor veel mensen is dat
kader weggevallen. Veel zinzoekers staan ontheemd aan de vraagzijde van het
bestaan. Wat is daar als houvast te vinden?
Plaats en tijd: De Génestet kerk, Oude Delft 102, nader te bepalen.
Data: worden nog gepubliceerd.
Kosten: geen voor leden en vrienden GG kerken. Voor anderen 25,- (3x)
en 50,- (6x). Te voldoen bij de eerste avond.
Studenten eetkring (RE)
Informatie en opgave: Ellen Snethlage, kerkenraad@remonstrantendelft.nl
Onder leiding van een predikant of pastoraal medewerker worden er blogs
van de website van de Remonstranten besproken of actuele thema's. De
studenten kunnen deze ook zelf aanbrengen. Tijdens de gesprekken wordt
er een eenvoudige maaltijd geserveerd. Deelname is vanaf ca. 18 jaar.
Plaats en tijd: De Génestet kerk, Oude Delft 102, 18.00-20.00h
Data: derde woensdag van iedere maand
Kosten: Er wordt een bijdrage voor het eten gevraagd van 5,- per keer.
Leerhuis onder de lunch (Luth)
Informatie en opgave: Cees Muusse, tel. 06-54626657 of
ceesjmuusse@gmail.com
Iedere 2e en 4e vrijdag van de maand komen wij om 12.00 uur bijeen in de
consistoriekamer voor een open gesprek over alles wat ons rond geloof en
theologie boeit. Ieder neemt zijn of haar lunchpakket mee, voor koffie en
thee wordt gezorgd. De bijeenkomsten staan open voor ieder die
belangstelling heeft. Aanmelden is niet nodig, een kleine bijdragen in de
kosten wordt op prijs gesteld.
Plaat en tijd: Lutherse Kerk, Noordeinde 4, 12.00 – 14.00h
Data: steeds de tweede en vierde vrijdag van de maand.
Kosten: vrijwillige bijdrage
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Kroegkring (VD)
Informatie en opgave: Tina Geels, tel. 06-16119206 of cm.geels@planet.nl
Elke eerste maandagavond van de maand in gesprek met elkaar o ver de
dingen van het leven. Schuif maar aan en geef je op voor de app groep van de
kroegkring.
Plaats en tijd: Cafe de Klomp, Binnenwatersloot 5, 20.00 – 22.00 uur.
Data: 11 sept. (!) 2 okt. 6 nov. 4 dec. etc.

Pizzagroep 13-15 jaar (VD/RE)
Informatie en opgave: Tina Geels 06.16 119 206 of cm.geels@planet.nl
Op woensdag één keer per maand komen de 2 Pizza clubs apart bij elkaar in
Little Italy aan de Markt.
Met leeftijd genoten praat je over wat jou bezighoudt.
We gaan in het najaar naar o.a. de Jesse hof en het AZC in Rijswijk. De leeftijd
is van ongeveer 12-14 jaar en van 15- 17 jaar. Vriendjes en vriendinnetjes zijn
altijd welkom.
Plaats en tijd: Little Italy, Markt 9, 17.30 – 19.00 uur, excursies gaat hier aan
vooraf.
Data: 6 sept./ 20 sept. 4 okt./ 18 okt. 15 nov: Jesse hof.
6 dec./ 13 dec. 20 dec: AZC Rijswijk.
Data 2018- worden nog gekend gemaakt.
Kosten: 5,- per keer. Voor het hele seizoen 50,- (10 x)
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Thema- bijeenkomsten rond:
" De transformerende kracht van liefde en vergeving”
Kennismaken met Attitudinal Healing
Informatie en opgave: Monique Toonen, tel. 06-14313479 of myt@xs4all.nl
Max. aantal: 12 deelnemers.
Op deze ochtend maken we kennis met Attitudinal Healing (AH).
Attitudinal Healing wil letterlijk zeggen ‘het helen van je innerlijke houding
of instelling.’ Het is gebaseerd op de overtuiging dat je altijd kunt kiezen voor
innerlijke vrede in plaats van innerlijke strijd, voor liefde in plaats van angst.
We werken met de 12 principes van AH en de 10 richtlijnen voor het werken
in groepen. Uitgangspunten zijn: delen wat in ons leeft, luisteren, elkaar laten
uitspreken, stilte nemen, geen advies of goede raad geven en erop
vertrouwen dat iedereen zijn/haar eigen antwoorden kent. Werken met de
principes & richtlijnen kan ons op een nieuw en ontspannen spoor zetten.
Plaats en tijd: Tanthof, Delft. 10.00- 12.00h
Datum: 21 september
Kosten: vrijwillige bijdrage. Monique is aangesloten bij VD.

Dialoogavond over vergeving
Informatie en opgave: Monique Toonen, tel. 06-14313479 of myt@xs4all.nl
Max. aantal: 12 deelnemers.
Op deze avond gaan we met elkaar in dialoog over het thema vergeving.
Met elkaar bespreken we onze ervaringen met vergeving en wat vergeving
voor ons betekent. We maken gebruik van een Talking Stick: degene die de
‘praatstok’ heeft mag spreken , de anderen luisteren. Dit geeft het gesprek
extra diepgang. Door van elkaar te horen wat er in ieder leeft rondom het
thema vergeving, krijgen we nieuwe inzichten.
Plaats en tijd: wordt nog bekend gemaakt. 19.30- 21
Datum: 4 oktober
Kosten: vrijwillige bijdrage.
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Het Stadsklooster Delft biedt onder het thema:
De transformerende kracht van liefde en vergeving ook het volgende aan:

Ho' oponopono
Informatie en opgave : Anja Schaafsma, e-mail schaafanja@gmail.com
Ho' oponopono is een eeuwenoud ritueel uit Hawaï, vaak uitgevoerd door
een Kahuna, een wijze vrouw, die optreedt als bemiddelaar tussen de mens
en het Eeuwige, de Bron. Hoponopono heeft een helende werking op jezelf
en je omgeving. Het zet een proces in gang van loslaten van blokkades en
negatieve gedachten en het toelaten van positieve gevoelens en gedachten.
Je voelt spijt, vergeeft jezelf en laat het verder over aan de Bron, die alles
transformeert naar liefde.
Hoponopono kan een onderdeel worden van je persoonlijke levenssfeer,
vergelijkbaar met terugkerende meditatie.
Na informatie over de achtergrond en levensvisie die bij Hoponopono hoort,
delen we een situatie die persoonlijk is en actueel.
Plaats en tijd: locatie wordt nog bekend gemaakt. Tijd: 19.30 21.30h
Data: 28 sept. en 23 nov. Aan elke avond kan apart worden deelgenomen.
Kosten: vrijwillige bijdrage. Anja is aangesloten bij VD.

Verbindende (geweldloze) communicatie
Informatie en opgave: Monique Toonen, tel. 06-14313479 of myt@xs4all.nl
Aantal: max. 12 deelnemers.
Mensen die dingen doen die we onprettig vinden, vinden we niet leuk en
aardig: we hebben een oordeel over hen.
Verbindende communicatie (gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall
Rosenberg: Nonviolent Communication) kan verhelderen wat er leeft in jou
en wat er leeft in de ander, waardoor je jouw oordeel kunt los laten. Zo krijg
je meer compassie voor anderen en jezelf.
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Tijdens deze workshop kijken we met ‘verbindende communicatie ’- ogen
naar onze oordelen. Het is de taal van het hart. Het helpt je de menselijkheid
van de ander en van jezelf te zien. Het draagt bij aan vrede in jezelf en in de
wereld: vrede kun je leren.
Plaats: Delfstede, Phoenixstraat 66
Datum en tijd : di 26 sept van 9.30 - 12.00 of
wo 1 november van 19.30-22.00
Opgeven bij: Monique Toonen, 06-14313479, myt@xs4all.nl
Kosten: vrijwillige bijdrage.

Dag van de Dialoog 2017
Informatie en opgave: Monique Toonen, tel. 06. 14313479 of
www.delftindialoog.nl
Door heel Delft verspreid gaan Delftenaren met verschillende achtergronden
met elkaar een dialooggesprek aan. Door de bijzondere gespreksvorm
ontstaan een gevoel van verbondenheid. Tijden en plekken zijn vanaf midden
oktober te vinden via www.delftindialoog.nl
Plaats en tijd: Diverse locaties en tijden in Delft
Datum: ma. 6 november 2017.
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4. CULTUUR EN KUNST
Filmkring (VD)
Informatie en opgave: Jan Postma, tel. 015-8891559 of jupos@hotmail.com
Film als de kunst van de verbeelding ligt dicht tegen de religie aan. Film kijken
en zoeken naar de spiritualiteit daarin. Eerste film: Brozer, over vier zussen
en de veerkracht van een kwetsbaar leven.
Plaats en tijd: ‘Pimpernelleke’, Molenstraat 22, aanvang 20:00h
Data: 5 okt. 2 nov. 7 dec. 11 jan. 8 mrt. en 10 mei.
Gouds mannenvocaal (VD)
Dit mannen kamerkoor bestaat uit zestien mannen die o.l.v. dirigent en
musicus Leo Rijkaart een uitgebreid, deels modern repertoire hebben
opgebouwd. In het kader van hun project Lux, lichte en donker, zingen zij in
de Waalse kerk, tijdens de viering van 1e Advent 3 december. Voorganger in
deze viering is Tina Geels. Zie ook www.goudsmannenvocaal.nl
Lessons and Carols in 10 weken (OKK)
Informatie en opgave: Petra Weijers, tel: 06-50512365 of
info@koorschooldelft.nl
In 10 weken tijd wordt onder leiding van zangpedagoge Petra Weijers
gewerkt aan een repertoire voor een dienst van Lessons and Carols, zoals die
in de Engelse traditie bekend is. Naast het studeren van de liederen en Carols
wordt er aandacht besteed aan stemvorming.
Voor een deelnameformulier en een overzicht van de voorwaarden zie:
delft.okkn.nl. Inschrijfformulier, te downloaden via de website.
Plaats en tijd: Oud-Katholieke Kerk, Bagijnhof 21, 19.45-22.00h (repetities)
Data: 6, 13 en 27 okt. 3, 10, 17 en 24 nov. 1, 8 en 15 dec. De generale
repetitie is op de dag voor de uitvoering op zaterdag 16 december 2017.
Tijdstip wordt nog nader bekend gemaakt. Uitvoering op zaterdag 16
december 20.00 uur (Delft) en zondag 17 december 16.00 uur (Den Haag).
Kosten: 52,- per persoon. Opgave voor 15 september.
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INFORMATIE PASTORES

Ds. Taco Smit (Lutherse Kerk)
M.
06-51640302
E.
tacosiccosmit@gmail.com
Ds. Tina Geels (VD)
M.
06-16119206,
E.
cm.geels@planet.nl
Ds. Jannie Nijwening (DG)
M.
06-49 422 430
E.
predikant@dgdenhaag.nl
Ds. Renske Oldenboom (namens de pastores KahN)
M.
06. 22 2380 36
E.
r.oldenboom@motiv.tudelft.nl
Pastoor Robin Voorn (OKK)
M.
06-41483522
E.
robinvoorn@gmail.com
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