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Wie in beweging blijft, blijft fit

Wie in conditie wil blijven traint. Hij/zij gaat naar de
sportschool of gaat wandelen of fietsen. Door te bewegen
blijven de spieren soepel en blijf je fit. Dat geldt niet alleen
voor spieren, het geldt ook voor je denken of voor geloven.
Geloven heeft wat weg van fitness. Wie zin zoekt in het leven,
zal daarvoor in beweging blijven en trainen. Zo kan er
veerkracht en uithoudingsvermogen opgebouwd worden. Dat
kan alleen of met anderen in een groep.
Dit kan op veel manieren, die passen bij wat jij nodig hebt of
wilt. De één wil meer weten over God, de Bijbel of de kerk, een
ander juist hoe je het kan toepassen in het leven van alledag.
De één wil meer erover praten, de ander wil juist iets doen of
mensen ontmoeten.

Samen in beweging
De Wijkgemeentes van de Hof van Delft, Vierhoven en
Immanuël werken hierin samen. Zij bieden samen een rijke
variëteit aan van kringen en groepen, die zich bezighouden met
Bijbel, geloven en leven.
De eigen kerkplek is, als sportschool voor de godsdienstoefening, heel vertrouwd. Met het gezamenlijke aanbod willen
wij u ook uitdagen om over de gemeentegrenzen heen te
stappen en deel te nemen aan een van bijzondere avonden of
activiteiten in één van de andere kerkplekken.
De predikanten gaan dit jaar in ieder geval die uitdaging aan.
Zij komen bij u langs. Elk zullen ze in een carrousel één of
twee bijeenkomsten verzorgen in de andere wijken.
Maar er zijn meer activiteiten die we samendoen en die we
tellen tot het gemeengoed van drie wijken. We denken hier o.a.
aan de Voettocht voor de vrede, de Kerstmissie en de Sociëteit
in de Vierhovenkerk. Daarnaast zijn er dit jaar ook een paar
avonden, die we samen organiseren voor alle drie de wijken.
In het totale aanbod houden we rekening met mensen, die voor
een heel seizoen zich ergens aan willen verbinden of voor korte
reeksen of alleen maar een bijeenkomst. We hopen dat er iets
voor u bij zit en dat we hiermee in beweging krijgen.
Fred van Helden, namens de predikanten
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Bij het programma van seizoen 2017 – 2018

Met tevredenheid mogen we terugkijken op het afgelopen jaar.
Velen hebben met plezier deelgenomen aan de aangeboden
activiteiten. Het nieuwe programma Vorming & Toerusting
2017-2018 verbindt de drie wijken Immanuel, Hof van Delft en
Vierhoven opnieuw en intensiever.
Symbolisch gaan wij als in een carrousel, of draaimolen met
elkaar aan de slag. En met alle eerbied, respect en positiviteit,
maar ook een beetje humor mogen wij ons ‘zijn’ in deze wereld
toch ook beschouwen alsof we zijn in de speeltuin van God die
ons dit laat beleven.
Als mensen in en rondom de kerk zijn we in beweging en net
als bij een ouderwetse draaimolen zijn wij verbonden aan het
touw van Gods activiteiten die rondom ons georganiseerd
worden. Het is fantastisch (cool, fantasierijk en futuristisch) om
te zien maar ook om mee te maken hoe divers het aanbod tot
ons komt. Voor iedereen is er wel iets te beleven, te doen en te
ontmoeten.
In dit programmaboekje vindt u het overzicht van activiteiten
en (thema-) bijeenkomsten en daarnaast zal via het Protestants
Kerkblad Delft, Nieuwsbrieven, website, mededelingen op de
beamers en op nog meer verrassende wijzen u op de hoogte
gehouden worden dat we er zijn en wat we doen. Doet u met
ons mee?
Commissie Vorming & Toerusting
Co van der Maas
Ben Noorlander
Jan Pothof
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Samen
Leren en in gesprek over het geloof
Pilot: carrousel / Studiehuis
Dit jaar gaan de predikanten van Hofkerk, Vierhovenkerk en
wijkgemeente Immanuel iets nieuws doen. De predikanten
komen naar u toe!
In het Studiehuis verdiepen we ons in de achtergronden van de
Bijbel en theologie. We vragen ons met ds. Marco Visser af wat
de Bijbel zegt over ‘Voltooid leven’ en ‘Schuld vergeven’. Dat
doen we aan de hand van twee boeken van Vonne van der
Meer, respectievelijk “Winter in Gloster huis” en “Het smalle
pad van de liefde.”
Ds. Marco Visser besteedt aandacht aan het boekje “Flirten
met Rome” (A.Leene e.a.). Wat is er in de protestantse kerken
van de Rooms-Katholieke traditie overgenomen en wat niet? In
het boek “Liberaal Christendom, ervaren, doen, denken”
(R.Benjamins e.a.) gaan de schrijvers het gesprek aan over
religie en geloof. De theologen verkennen de kracht van de
christelijke traditie.
In november kan je in gesprek met ds. Caroline der
Nederlanden over “De witte kruisiging” van Chagall, in
februari en maart heeft ds. David Knibbe het over 'De liefde
gewogen' en in mei spreekt ds. Fred van Helden over 'Jezus op
het witte doek', de rol van Jezus in de film.
De data zijn 14 september en 12 oktober (M.V.), 16 november
(C.d.N), 22 november (M.V.),14 december en 11 januari (M.V.),
15 februari en 15 maart (D.K.), 12 april (M.V.), 25 april (M.V.),
17 mei (F.v.H.) en 7 juni (M.V.)
Informatie: Marco Visser, 015-2577147,
mvisserabc@gmail.com; David Knibbe; 015-2852099;
david.m.knibbe@gmail.com;Fred van Helden 015 8875 963 / 06
3022 1990, favanhelden@gmail.com
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Ontmoetingen rond geloof, cultuur en
samenleving
Sociëteit Vierhoven: altijd wat te beleven

Om de andere dinsdag van 14 tot 16 uur is er sociëteit in de
Vierhovenkerk. De zaal is open vanaf half twee. Dat geeft tijd
voor voorbeschouwingen en bijpraten. Dit jaar is er weer een
uiteenlopende reeks aan onderwerpen. Ongeveer de helft heeft
met het geloof te maken, de andere helft heeft een meer
algemeen karakter. Ook een aantal films zijn geprogrammeerd.
Deze films zullen ook voldoende stof tot napraten bieden. Dat is
toch het doel van de sociëteit: in een gezellige
en vertrouwde omgeving met elkaar in gesprek
komen.

Voor meer informatie: Nico Booster; 0152563071; n.booster@planet.nl

Zinnige woensdagavond Hofkerk
Op de Zinnige woensdagavonden bieden we u de gelegenheid
om het geloof te verdiepen aan de hand van een film of kunst.
We bekijken films waar zin in zit, die ons uitdagen om met
andere ogen naar de werkelijkheid en naar geloof te kijken.
We kijken naar kunstwerken. De taal van het beeld raakt ons
soms op een ander niveau dan woorden kunnen zeggen. We
bespreken, wat het bij ons naar boven roept over ons geloven
en delen dat met elkaar.
De Zinnige Woensdagavonden sluiten veelal aan op de warme
maaltijden in de Hofkerk. U kunt dus ook vooraf mee-eten. Wilt
u mee-eten met de maaltijd, meldt u dan even aan.
Dit seizoen komen we elke maand bij elkaar. Naast kunst en
film maken wij ook een keer een kerststukje waarvan de
opbrengst gaat naar een goed doel. Ook vinden er zinnige
wandelingen en gesprekken plaats. De aanvang is meestal
19.30 uur, maar kijk het even na
in het Protestants Kerkblad.
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Gesprekken met leeftijdgenoten
Catechese: geloven is een groeiproces
Dit jaar zullen er weer catechesegroepen draaien. Iedere
leeftijdsgroep heeft zijn eigen vragen.

Avondmaalscatechese en basiscatechese
Marco Visser leidt de bijeenkomsten over het avondmaal voor
de groepen 5 en 6. Deze worden op woensdag 23 en 30 mei en
6 juni 2018 gehouden van 16.00 tot 16.45 uur.
Voor de kinderen van de groepen 7 en 8 is er de
basiscatechese. De data, plaats en tijdstippen voor de
catechese voor basisschoolleerlingen volgen nog in het
Protestants Kerkblad.

Catechese

David Knibbe gaat in gesprek met de leeftijdsgroep 12 tot en
met 14 jaar en een uur later (20 – 21 uur) met de leeftijdsgroep
15 tot en met 17. De bijeenkomsten vinden plaats in oktober en
november. De plaats volgt nog in het Protestants Kerkblad.

Belijdeniscatechese

Fred van Helden zal een belijdeniscatechesegroep begeleiden.
Data, plaats en tijdstippen volgen nog in het Protestants
Kerkblad.
Meer informatie: Marco Visser; 015-2577147;
mvisserabc@gmail.com en David Knibbe; 015-2852099;
david.m.knibbe@gmail.com.
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Wijkgemeente Hof van Delft
Ontmoeting en maaltijden
Open Ochtend & Bibliotheek
Elke dinsdagochtend bent u van harte welkom in de Hofkerk
voor een kopje koffie en een goed gesprek. U wordt welkom
geheten door een gastdame of -heer. Ook kunt u een boek
lenen uit de buurtbibliotheek. De Open Ochtenden staan open
voor iedereen in de wijk die behoefte heeft aan gezelschap.
Ook in de schoolvakanties ontmoeten wij elkaar gewoon.

Club 55+
De Club 55+ komt vanaf september
tot eind mei één keer per veertien
dagen op donderdag vanaf 14.00
uur bij elkaar.
U treft hier mensen die het leuk
vinden elkaar te ontmoeten in een
open en ontspannen sfeer en met
elkaar willen delen wat zij
belangrijk vinden. De activiteiten bestaan voornamelijk uit
ontspannen spelletjes, zoals kaarten, sjoelen, vingerbiljart en –
voor wie dat wil – schaken, dammen, scrabble of wat dan ook.
Gezamenlijk wordt de middag begonnen met de ‘koffieronde’
aan de ‘praattafel’. Daarna gaan we over naar de
spelactiviteiten. Denkt u: ‘Dat wil ik ook wel eens meemaken!’,
kom dan langs, maak kennis en proef de sfeer.
Start donderdag 7 september 14.00u in de Hofkerk.

Kaartgroep Hofkerk
De Kaartgroep Hofkerk komt vanaf september tot eind mei één
keer per veertien dagen op donderdag vanaf 13.30 uur bij
elkaar.
U treft hier mensen die het leuk vinden elkaar te ontmoeten in
een open en ontspannen sfeer en met elkaar willen delen wat
zij belangrijk vinden. Met een kaartspel worden de onderlinge
contacten versterkt en hebben we een gezellige middag.
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Start: donderdag 31 augustus 13.30u Hofkerk.

Warme maaltijd
De vierde woensdag van de maand verzorgt een enthousiaste
kookgroep een warme maaltijd. De kookgroep bestaat
momenteel uit veel goede koks die voor hun gasten een
heerlijke maaltijd bereiden. Bovendien staat ‘samen eten’ borg
voor ontmoeting en contact met elkaar. Na afloop van de
maaltijd wordt dat contact voortgezet onder het genot van een
kopje koffie of thee.
De maaltijden beginnen om 17.30 uur. U bent van harte
welkom, maar het is fijn als u zich even van tevoren aanmeldt.
Voor de maaltijd wordt een
bijdrage gevraagd van 4 euro per
persoon. We zien u graag. En
misschien wilt u ook wel
meehelpen met koken? Graag
zelfs.
Start 23 augustus in de Hofkerk.

Pannenkoekenmaaltijd
In juni is er een Pannenkoekenmaaltijd in de Hofkerk. Er zullen
stapels pannenkoeken gebakken worden. Mee-eten is gratis. Er
zal alleen een bijdrage gevraagd worden voor een goed doel.

Johanniter broodmaaltijd

De Johanniter hulpgroep organiseert deze maaltijd een aantal
maal per jaar op vrijdagavond in de Hofkerk.
Vanaf 17.00 u wordt u welkom geheten met een drankje.
Ontmoeting, gezelligheid, samen genieten van soep en brood,
dat is wat gebeurt bij de Johanniter maaltijd. Het samenzijn
wordt nog verlevendigd door een muzikaal optreden. De
maaltijd brengt de buurt bij elkaar. De Johanniter hulpgroep is
een van de partners van de Hofkerk in haar streven kerk in de
buurt te zijn. Data: zie Protestans Kerkblad.

Kerstmissie 2017
Op vrijdagavond 8 december organiseert de Hofkerk weer een
kerstmissie. We delen rozen uit als kerstgroet in het Reinier de
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Graaf Gasthuis, de Lindenhof en het Hospice. Dit levert elk jaar
verraste en blije gezichten op.
Delftenaren en Delftse kerken zijn welkom om mee te doen met
deze kerstmissie, of zich aan te sluiten met een eigen
kerstmissie.
We starten om 17.00 uur met het klaarmaken van de rozen en
de kaartjes en na een maaltijd gaan we op pad. Ieder is van
harte uitgenodigd om mee te doen.
Opgave bij ds. Fred van Helden 015 8875 963 / 06 3022 1990,
favanhelden@gmail.com.

Ontmoetingen

Dit jaar starten we in de Hofkerk met een aantal ontmoetingen.
We willen mensen bij elkaar brengen voor een gesprek rond
het Jaarthema: wat geeft me energie, waar straal ik van?
De Emmaüsgangers hadden totaal geen energie meer, hun
hoop was verdwenen na het verlies van Jezus. Hun batterij was
helemaal leeg. Als iemand naast hen komt lopen en hun de
schriften uitlegt wordt de batterij helemaal opgeladen. Zelfs
zoveel dat als zij Jezus herkennen in het breken van het brood
ze hun energie willen doorgeven.
Zondag 4 februari na de kerkdienst, dinsdag 6 februari 10 uur
en donderdag 15 februari 10 uur.

Veranderdag
Midden in de veertigdagentijd organiseert de Hofkerk een
veranderdag. Een veranderdag houdt in dat we in de buurt de
handen uit de mouwen steken. Zo willen we ons geloof handen
en voeten geven en Gods licht laten schijnen voor mensen in
het donker.
De veranderdag staat voorlopig gepland op zaterdag 17 maart.

Zorgkernen/Hofkringen
Harnaschpolder / Rijswijk Buiten
In de Harnaschpolder en Rijswijk Buiten zijn in de afgelopen
jaren mensen nieuw komen wonen. Dat betekent een weg
zoeken waar je je boodschappen doet, waar je kinderen naar
school brengt en waar je je ontspanning vindt en je zingeving.
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Graag willen we vanuit de kerken een groep creëren die past
bij wat jullie kunnen gebruiken.
We denken aan een bijeenkomst eens in de maand, waarbij de
inhoud kan variëren van gesprek of wandelen of een maaltijd
of…
Op een startbijeenkomst op zondag 3 september met een
maaltijd willen we jullie wat laten proeven van wat mogelijk is,
om daarna een menu af te spreken en in te plannen.
15.00 – 19.00 uur, Bartoutszate 36, Delft.

Zin Zoeken
Groeien in geloven
In de groep Groeien in Geloven zitten
mensen van verschillende kerkelijke
achtergronden en leeftijden bij elkaar die
allemaal één ding gemeen hebben: we
geloven in God en willen daarin graag
groeien door met elkaar te praten over
bijvoorbeeld bijbelteksten, thema’s en
geloofservaringen. Over hoe wij onze weg
met God kunnen gaan, wat Hij van ons vraagt, wat we
onderweg tegenkomen en ervaren.
De kring Groeien in Geloven komt een keer per maand op
woensdagavond in de Hofkerk bijeen.
Start woensdag 13 september om 20.00 uur.

Leerhuis

Dit jaar staat in het Leerhuis het boek
“Steenrots en Struikelblok, Petrus in de
Evangelies, Handelingen en brieven” van
Henk Janssen centraal. De weerbarstigheid en
veelkleurigheid van apostel Petrus komt
daarbij volop aan het licht. Is Petrus een
Messiasbelijder of een satan, een haantje de
voorste of een dienaar, een rots of een losse
zwerfsteen? Ook zullen er twee avonden zijn
over de Ark van het Verbond. Eerste
bijeenkomst maandag 18 september 20 uur.
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Marcuskring

Bij deze bijbelkring ligt het accent op het gesprek over de
teksten van het evangelie naar Marcus. Dat gesprek waaiert
steevast uit naar allerlei onderwerpen, vaak naar aanleiding
van vragen en opmerkingen van de groepsleden. Maar altijd is
de aanleiding het gedeelte, dat we op dat moment lezen. “Lees
maar, er staat niet wat er staat” blijkt ook voor de Marcustekst
op te gaan. Tenminste: tussen de regels door en achter de
woorden schuilen diepere betekenissen en verbanden. En de
plek van een gedeelte in het geheel van een hoofdstuk is ook
niet voor niets. Zo zijn we samen op speurtocht in dit kortste
evangelie.
Woensdagochtend, 10 uur -11.30 uur, ongeveer een keer in de
drie weken. De kring staat onder leiding van ds. Hein Vaartjes.
Data: zie Protestants Kerkblad.

Aan Tafel!

Aan Tafel is de nieuwe naam voor
een nieuwe groep. Aan tafel
ontmoet je elkaar en aan tafel heb
je soms je mooiste gesprekken.
Het recept voor Aan tafel is het
afwisselen van inhoudelijke
thema’s verpakt in een creatieve
manier op de maan- en woensdagen met social meetings op de
vrijdagen.
De tafel staat gedekt één keer in de drie weken bij en van de
deelnemers thuis.
In de avonden van Aan Tafel! worden actuele onderwerpen, die
met geloven of kerk-zijn in deze tijd te maken hebben,
besproken. Een van de leden bereidt dit voor. De onderwerpen
en de manier van bespreken is daardoor kleurrijk. Met een
boek, een korte film met nabespreking of door spelvormen
brengen we zo actuele onderwerpen, of een Bijbeltekst tot
leven. De maaltijden vooraf zijn net zo gevarieerd en maken
van deze kring een echte vriendenclub.
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Maandag
: inhoudelijke gespreksavond;
Woensdag
: inhoudelijke gespreksavond;
Vrijdag
: Gezellige avond; geen voorbereid onderwerp,
maar wel samen eten, borrelen, spelavond, film of wat dan ook.
Start vrijdag 8 september, 19.00 uur.

Wat en waarom geloof ik

Heb je ook het gevoel dat het
geloofsbeeld dat je als kind hebt
meegekregen of als (jong)volwassene
hebt ontwikkeld niet meer bij je
huidige geloof past? Dan is deze kring
wat voor jou! De gesprekken helpen je
eigen geloofsbeeld te toetsen en bij te
schaven om zo tot de essentie van je
geloof te komen. Wij zijn een
gevarieerd gezelschap van mensen die wekelijks kerken of
bijna nooit meer naar de kerk gaan, mensen die nog in een
persoonlijk God geloven of God in allen (en alles) zien. Dit
levert boeiende discussies en verrassende inzichten op.
Start donderdagavond 24 augustus, 20:00 – 21:30 uur, daarna
ongeveer een keer in de vier à zes weken. Data via Protestants
Kerkblad.

Open over geloven

Open over geloven is er voor mensen die willen onderzoeken
wat het christelijk geloof inhoudt. In deze groep praten we
open over wat we voor waar houden en waar we over twijfelen.
Mogelijkheid bestaat om aan het eind van het seizoen
belijdenis te doen.
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Wijkgemeente Immanuel
Zondags Lunchcafé: elkaar ontmoeten
Voor veel mensen is de zondag een wat lange en stille dag.
Geen dagelijkse reuring en lang niet altijd kinderen op bezoek.
Daarom organiseren we eens in de twee maanden het Zondags
Lunchcafé van 12.00-14.00 uur: een ongedwongen gelegenheid
om elkaar te ontmoeten, of oude bekenden, of mensen uit de
buurt, kerkelijk en niet-kerkelijk. Het (gratis) lunchbuffet wordt
bij elkaar gebakken en gekookt door gemeenteleden; altijd
anders, altijd verrassend. Vaak is er ook een korte presentatie,
een quiz, dia’s of andere gezelligheid. Intussen komen onze
gasten van heinde en verre en uit alle buurten van Delft. Ook u
bent welkom! Het Zondags Lunchcafé wordt ruimschoots van
te voren aangekondigd in het Protestants Kerkblad Delft (blz.
17-19 en blz. 40).
Informatie: diaconie wijkgemeente Immanuel
Wilma Croon@casema.nl.

De Huiskamer: Een goed gesprek? Uw verhaal kwijt?
Hoe vaak denkt u: ‘Kon ik maar eens even met iemand praten?’
Of: ‘Wat zou ik graag mijn verhaal kwijt willen…’. Niet altijd is
er iemand in de buurt. Maar wél in De Wipmolen (Prof.
Krausstraat 71B). Daar is iedere donderdagmiddag van 15.0017.00 uur de huiskamer open en bent u welkom. Er zijn
vrijwillige gastheren en -vrouwen aanwezig die u voorzien van
een kopje koffie of thee, maar die bovenal naar u kunnen
luisteren. Gewoon belangstellend, meelevend, en met een
flinke dosis levenservaring om misschien ook nog iets terug te
13

kunnen zeggen waar u iets aan heeft. Weet u altijd welkom en
gewenst!
Informatie: Engel Leune, eleune@outlook.com.

Gesprekskringen: kort en goed
In wijkgemeente Immanuel wordt elk seizoen een aantal korte,
diepgravende gesprekskringen gehouden. Kort, van enkele
avonden achter elkaar, zodat je niet een heel jaar lang een
avond in je agenda moet reserveren. Diepgravend, omdat we
vaak in kleine groepjes snel tot elkaar en tot de kern van het
onderwerp komen. ‘Slimme zorgkernen’ noemen we ze daarom.
Ook dit seizoen zijn er drie onderwerpen: een maatschappelijk,
een missionair en een Bijbels-theologisch thema. Per thema zijn
er drie bijeenkomsten. De drie thema's zijn:

Mystiek: geloven in de binnenkamer
Huis van God: geloven in steen
Kerken in huis: huisgemeente
De gesprekskringen zijn altijd in De Wipmolen (Prof. Krausstraat 71B) en staan onder leiding van ds. David Knibbe. Ze
worden ruimschoots van te voren aangekondigd in het
Protestants Kerkblad (blz. 17-19). Informatie: David Knibbe;
015-2852099; david.m.knibbe@gmail.com.

Open Catechese: samen
geloven
De Open Catechisatie is een
activiteit die zijn waarde
intussen heeft bewezen. Oudere
én jongere gemeenteleden
volgen samen catechisatie. Beter
gezegd: samen zijn zij in gesprek
over geloven en alles wat
daarmee samenhangt. Het thema wordt vaak bepaald door de
dienst van de zondag daaropvolgend. De kaars wordt
aangestoken en één van de catechisanten leest de lezing.
Daarna krijgen in eerste instantie de jongere catechisanten het
woord. Later kunnen ook de ouderen hun visie en
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levenservaring delen en vragen stellen. De Open Catechisatie
is ongeveer twee keer per maand, op de maandag voorafgaand
aan de zondag dat ds. David Knibbe voorgaat. Van 19.30-20.15
uur in De Wipmolen (prof. Krausstraat 71B). Daarna is er nog
gelegenheid voor thee of koffie. Deze avonden worden van te
voren aangekondigd in het Protestants Kerkblad (blz. 17-19).
Informatie: David Knibbe; 015-2852099;
david.m.knibbe@gmail.com.

Preekvoorbereiding
Veel interesse, creativiteit en openheid naar elkaar en naar de
teksten kenmerken de preekvoorbereidingsbijeenkomsten.
Tijdens elke bijeenkomst wordt de datum van de volgende
bijeenkomst afgesproken.
Informatie: David Knibbe; 015-2852099;
david.m.knibbe@gmail.com.

Kerstmaaltijd
Op 26 december om 12.00 uur wordt in de Wipmolen de
jaarlijkse kerstmaaltijd georganiseerd. Buurtbewoners en
gemeenteleden kunnen zich hiervoor van te voren opgeven.
Voor deelname wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Informatie: Attie Aarssen, Attieaarssen@gmail.com.

Bijbelkring

De Bijbelkring op woensdagochtend: De levendige gesprekken,
de invallen, de humor ervaren deelnemers als heel inspirerend.
Ook u bent van harte welkom. elke eerste woensdag van de
maand van 10 tot 12 uur in de Wipmolen.
Informatie: David Knibbe; 015-2852099;
david.m.knibbe@gmail.com.
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Wijkgemeente Vierhoven

Kerk en Buurt
Voettocht voor vrede
De Vierhovenkerk organiseert met de Mattheuswijkgemeente,
Sultan Ahmet Moskee, Al-Ansaar Moskee, Adelbertkerk de
jaarlijkse Voettocht voor vrede. Thema: ‘Kracht van de
verbeelding’. Deze zal plaatsvinden op donderdag 21
september. Start om 19.00 uur in de Sultan Ahmet moskee,
wandeling naar de Marcuskerk, aankomst om 19.30 uur, koffie
of thee en onderling gesprek, 20.00 uur gezamenlijke
bijeenkomst.
Meer informatie: Marco Visser; 015-2577147;
mvisserabc@gmail.com.

Kerstinloop
Op 26 december tussen 16 en 19 uur organiseren we een
inloop met maaltijd. Iedereen is welkom. De buurt zal
nadrukkelijk worden uitgenodigd. Deze buurtactiviteit is
georganiseerd door de diaconie.
Meer informatie: David Knibbe 015-2852099;
david.m.knibbe@gmail.com.

Kerkennacht 2018
In het weekend van 23 tot en met 25 juni zullen de kerken hun
deuren openstellen. De Raad van Kerken is de initiatiefnemer
van de kerkennacht. Op 24 juni is de Vierhovenkerk open voor
iedereen.
16

Activiteiten diaconie Vierhoven: praktisch en dichtbij

De diaconie gaat het komend jaar weer een aantal maaltijden
na de kerkdienst verzorgen. Dat gebeurt op de startzondag op
11 september en daarna nog acht keer. Soms met een speciaal
thema, bijvoorbeeld ZWO, soms bij een speciale gelegenheid,
zoals de kerstinloop op 26 december. We doen ook activiteiten
in en met de buurt: in september gaan we vuil opruimen in de
buurt, meedoen aan de Voettocht voor vrede en aan de
Nationale Burendag. Op 30 september en 1 oktober houden we
weer onze jaarlijkse
bazaar. De bazaarcommissie heeft weer een
flinke kluif aan het
verzamelen, ordenen en
verkopen van de spullen.
De opbrengst gaat
uiteraard naar een goed
(ZWO-) doel.
Voor meer informatie:
Henny Melis; 0152618796; h.melis@zonnet.nl.

Zorgkernen

Ontmoetingen Vierhoven: ‘Met muziek meer mans/mens’
(werktitel)
Volgend jaar februari krijgen de leden van de wijkgemeente
Vierhoven een uitnodiging voor de bijeenkomsten. Drie
middagbijeenkomsten en drie avondbijeenkomsten zijn gepland
in de eerste helft van maart. David Knibbe en Marco Visser
zullen optreden als gespreksleider, maar het is vooral de
bedoeling dat u zelf aan het woord bent. Wat kunnen we leren
van elkaars favoriete muziek? Wat doet de muziek met ons en
met ons geloof?
Meer informatie: Marco Visser; 015-2577147;
mvisserabc@gmail.com en David Knibbe; 015-2852099;
david.m.knibbe@gmail.com.

17

Rouwgroep: delen van rouwervaringen
Drie gespreksochtenden voor mensen die kortere of langere
tijd geleden werden geconfronteerd met de dood van hun
partner of met een overlijden van iemand uit hun directe
omgeving. De ochtenden worden afgesloten met een lunch.
Onderwerpen: wat betekent rouwen voor ons, wat wordt er in
de Bijbel gezegd over het sterven en de rouw, hoe reageerde de
omgeving, hoe verliep de rouwdienst? De derde keer gaat over
de toekomst. De data zijn 10, 17 en 24 januari, vinden plaats in
de Vierhovenkerk en duren van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Meer informatie: Marco Visser; 015-2577147;
mvisserabc@gmail.com.

Gesprekskringen voor 30 – 50-jarigen:

Vier Wieken, Westenwind I en Westenwind II.
Er zijn een drietal gesprekgroepen die zich richten op de
leeftijdsgroep tussen 30 en 50 jaar. De leden komen bijeen bij
de deelnemers thuis.
Gesproken wordt over actuele, bijbelse en spirituele
onderwerpen. Zaken van alledag worden gedeeld. Muziek,
opvoeding, geloofsankers, het passeert allemaal de revue. Plan
is om in Tanthof-Oost eveneens een kring te starten:
Oostenwind.
Marco Visser is de moderator. Data en plaats van samenkomst
worden door de leden onderling afgesproken.
Meer informatie: Marco Visser; 015-2577147;
mvisserabc@gmail.com.

Leerhuis
Zie carrousel op pagina 4.
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Activiteitenkalender 2017 – 2018
De datums zijn vermeld zoals ze eind augustus 2017 bekend zijn.
Volg het Protestants Kerkblad Delft, de websites van de
wijkgemeenten en de nieuwsbrieven voor eventuele wijzigingen.
datum en tijd onderwerp
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Data niet
bekend
Diverse catechesegroepen

juni

6

10.00u Open ochtenden, elke dinsdag

Hofkerk

7

17.00u Johanitter broodmaaltijd

Hofkerk

8

Pannenkoekenmaaltijd

Hofkerk

8

Marcuskring

Hofkerk

11

Open over geloven

Hofkerk

12

Zondags Lunchcafé

Wipmolen

13

Wipmolen

13

Gesprekskringen Kort en Goed

Wipmolen

14

Bijbelkring

Wipmolen

15

Zorgkernen: met muziek meer mans/mens

Vierhovenkerk

17

15.00u Huiskamer, iedere donderdagmiddag

Gesprekskringen voor 30-50-jarigen

18

augustus / september
23-aug 17.30u Warme maaltijd

Hofkerk

8

24-aug 20.00u Start Wat en waarom geloof ik?

Hofkerk

12

30-aug 19.00u Zinnige woensdagavond, wandeling

Hofkerk

5

31-aug 13.30u Start kaartgroep, daarna elke 14 dagen

Hofkerk

7

03-sep 15.00u Harnaschpolder / Rijswijk Buiten, start met maaltijd

Bartoutszate36

9

07-sep 14.00u Start Club55+, daarna elke 14 dagen

Hofkerk

7

08-sep 19.00u Aan tafel! Eten en gesprek bij iemand thuis

11

10-sep 12.00u soep met salades

Vierhovenkerk

17

13-sep 20.00u Gesprekskring Groeien in Geloven

Hofkerk

10

18-sep 20.00u Leerhuis Steenrots en struikelblok; over Petrus

Hofkerk

10

18-sep 19.00u Aan tafel! Eten en gesprek bij iemand thuis

11

20-sep 19.30u Zinnige woensdagavond; de kracht van verbeelding

Hofkerk

5

21-sep 19.00u voettocht voor vrede

Moskee

16

27-sep

Wipmolen

15

preekvoorbereiding

27-sep 17.30u Warme maaltijd

Hofkerk

29-sep 19.00u bazaar

Vierhovenkerk

20

8
17
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30-sep 10.00u bazaar

Vierhovenkerk

17

03-okt 14.00u Sociëteit De mens binnenstebuiten

Vierhovenkerk

5

09 okt

Hofkerk

oktober
20.00u Leerhuis Steenrots en struikelblok; over Petrus

10-okt 14.00u Sociëteit Le Havre

Vierhovenkerk

11-okt 19.00u Aan tafel! Eten en gesprek bij iemand thuis

10
5
11

11-okt 20.00u Gesprekskring Groeien in Geloven

Hofkerk

10

18-okt 20.00u mystiek: Geloven in de binnenkamer

Wipmolen

14

24-okt 20.00u Carrousel Liefde gewogen

Vierhovenkerk

4

24-okt 14.00u Sociëteit In de voetsporen van Paulus

Vierhovenkerk

5

25-okt 17.30u Warme maaltijd

Hofkerk

8

25-okt 20.00u Carrousel/Zinnige woensdagavond Liefde gewogen

Hofkerk

4/5

29-okt 12.00u maaltijd

Vierhovenkerk

17

30 okt

Hofkerk

10

Vierhovenkerk

17

20.00u Leerhuis Steenrots en struikelblok; over Petrus

november
03-nov 18.00u Running diner
03-nov 19.00u Aan tafel! Eten en gesprek bij iemand thuis

11

08-nov 20.00u Gesprekskring Groeien in Geloven

Hofkerk

14-nov 14.00u Sociëteit De bisschop van Myra

Vierhovenkerk

5

16-nov 20.00u Carrousel Chagall

Vierhovenkerk

4

19-nov 12.00u maaltijd ZWO

Vierhovenkerk

17

20-nov 20.00u Leerhuis Steenrots en struikelblok; over Petrus

Hofkerk

10

20-nov 19.00u Aan tafel! Eten en gesprek bij iemand thuis

10

11

21-nov 14.00u Sociëteit Like father, like son

Vierhovenkerk

5

22-nov 17.30u Warme maaltijd

Hofkerk

8

22-nov 20.00u Carrousel-zinnige woensdagavond:Liberaal Christendom Hofkerk

4/5

28-nov 14.00u Sociëteit Zeezeiltochten

Vierhovenkerk

5

08-dec 17.00u Kerstmissie 2017, maaltijd en rozen als kerstgroet

Hofkerk

8

11-dec 20.00u Leerhuis Steenrots en struikelblok; over Petrus

Hofkerk

10

12-dec 14.00u Sociëteit Weinachtsoratorium Bach

Vierhovenkerk

5

13-dec 19.30u Zinnige woensdagavond; bloemschikken

Hofkerk

5

13-dec 20.00u Gesprekskring Groeien in Geloven

Hofkerk

10

december

13-dec 19.00u Aan tafel! Eten en gesprek bij iemand thuis

11

14-dec 20.00u Carrousel Liberaal Christendom

Vierhovenkerk

4

20-dec 17.30u Warme maaltijd

Hofkerk

8

26-dec 18.00u Kerstinloop

Wipmolen

21
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26-dec 16.00u maaltijd, zang, muziek, kerstverhaal

Vierhovenkerk

17

januari 2017
09-jan

14.00u Sociëteit Oude Kerk in Delft

Vierhovenkerk

5

10-jan

10.00u Rouwgroep

Vierhovenkerk

18

10-jan

20.00u Gesprekskring Groeien in Geloven

Hofkerk

10

12-jan

19.00u Aan tafel! Eten en gesprek bij iemand thuis

15-jan

20.00u Leerhuis Steenrots en struikelblok; over Petrus

Hofkerk

16-jan

14.00u Sociëteit Le gamin au vélo

Vierhovenkerk

5

17-jan

10.00u Rouwgroep

Vierhovenkerk

10

22-jan

19.00u Aan tafel! Eten en gesprek bij iemand thuis

23-jan

14.00u Sociëteit Lilith

Vierhovenkerk

5

24-jan

10.00u Rouwgroep

Vierhovenkerk

18

24-jan

17.30u Warme maaltijd

Hofkerk

8

04-feb 11.30u Ontmoetingen:wat geeft me energie, waar straal ik van? Hofkerk

9

11
18

11

februari
05-feb 20.00u Leerhuis Steenrots en struikelblok; over Petrus

Hofkerk

10

06-feb 10.00u Ontmoetingen:wat geeft me energie, waar straal ik van? Hofkerk

9

07-feb 20.00u Gesprekskring Groeien in Geloven

Hofkerk

13-feb 14.00u Sociëteit Symboliek schilderkunst

Vierhovenkerk

14-feb 19.00u Aan tafel! Eten en gesprek bij iemand thuis
14-feb 20.00u huis van God: geloven in steen

10
5
11

Wipmolen

14

15-feb 10.00u Ontmoetingen:wat geeft me energie, waar straal ik van? Hofkerk

9

20-feb 14.00u Sociëteit La famille Bélier

Vierhovenkerk

5

25-feb 12.00u maaltijd

Vierhovenkerk

17

26-feb 20.00u Leerhuis Steenrots en struikelblok; over Petrus

Hofkerk

10

27-feb 14.00u Sociëteit Iran: blik achter de sluier

Vierhovenkerk

5

28-feb 17.30u Warme maaltijd

Hofkerk

8

Hofkerk

10

maart
07-mrt 20.00u Gesprekskring Groeien in Geloven
09-mrt 19.00u Aan tafel! Eten en gesprek bij iemand thuis

11

13-mrt 14.00u Sociëteit Natuur van Jan Terlouw

Vierhovenkerk

5

17-mrt 10.00u Veranderdag in 40-dagentijd (onder voorbehoud)

Hofkerk

9

19-mrt 20.00u Leerhuis Steenrots en struikelblok; over Petrus

Hofkerk

10

21-mrt 19.30u Zinnige woensdagavond; bloemschikken

Hofkerk

5

26-mrt 19.00u Aan tafel! Eten en gesprek bij iemand thuis

11

26-mrt 19.30u Zinnige maandagavond; film in de Stille Week

Hofkerk

5

27-mrt 14.00u Sociëteit Protonenkliniek in Delft

Vierhovenkerk

5

22
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28-mrt 17.30u Warme maaltijd

Hofkerk

8

04-apr 20.00u Gesprekskring Groeien in Geloven

Hofkerk

10

09-apr 20.00u Leerhuis Steenrots en struikelblok; over Petrus

Hofkerk

10

10-apr 14.00u Sociëteit Iconen

Vierhovenkerk

5

13-apr 18.00u running diner

Vierhovenkerk

17

april

18-apr 19.00u Aan tafel! Eten en gesprek bij iemand thuis

11

18-apr 20.00u kerken in huis: huisgemeente

Wipmolen

14

22-apr 12.00u maaltijd

Vierhovenkerk

17

24-apr 14.00u Sociëteit Goudse Glazen deel II

Vierhovenkerk

5

25-apr 17.30u Warme maaltijd

Hofkerk

8

25-apr 20.00u Carrousel /Zinnige woensdagavond; Flirten met Rome

Hofkerk

4

30-apr 20.00u Leerhuis Steenrots en struikelblok; over Petrus

Hofkerk

10

02-mei 20.00u Gesprekskring Groeien in Geloven

Hofkerk

10

08-mei 14.00u Sociëteit Geriatrie

Vierhovenkerk

5

10-mei 06.30u ontbijt

Vierhovenkerk

17

mei

11-mei 19.00u Aan tafel! Eten en gesprek bij iemand thuis

11

17-mei 20.00u Carrousel Jezus op het witte doek

Vierhovenkerk

4

22-mei 14.00u Sociëteit Mozart en kerkmuziek

Vierhovenkerk

5

23-mei 17.30u Warme maaltijd

Hofkerk

8

23-mei

Vierhovenkerk

6

Vierhovenkerk

17

Avondmaalscatechese

27-mei 12.00u maaltijd
28-mei 19.00u Aan tafel! Eten en gesprek bij iemand thuis
30-mei

11

Avondmaalscatechese

Vierhovenkerk

6

05-jun

14.00u Sociëteit Uitje naar de Papaver

Vierhovenkerk

5

06-jun

Avondmaalscatechese

Vierhovenkerk

6

juni / juli

06-jun

20.00u Gesprekskring Groeien in Geloven

Hofkerk

07-jun

20.00u Carrousel Flirten met Rome

Vierhovenkerk

4

13-jun

19.00u Zinnige woensdagavond: wandeling na pannenkoeken

Hofkerk

5

20-jun

19.00u Aan tafel! Eten en gesprek bij iemand thuis

24-jun

12.00u Maaltijd met muziek

Vierhovenkerk

17

24-jun

20.00u Kerkennacht

Vierhovenkerk

17

14-jul

19.00u Aan tafel! Eten en gesprek bij iemand thuis

23

10

11

11

