
Stil is het op straat.  
Af en toe een eenzame wandelaar. 
Mensen passeren elkaar op gepaste af-
stand. 
 
Stil is het in verzorgings-  
en verpleeghuizen. 
Ouderen blijven op hun kamer. 
Een arm om de schouder als het even te 
veel wordt, kan nu niet. 
 
Stil is het in de kerken, ook in de Hofkerk. 
Maximaal 4 mensen komen bij elkaar om 
de vieringen door te laten gaan. 
Thuis luisteren mensen mee, missen de 
gemeenschap. 
 
Mensen zijn gebonden aan huis. 
Ouders werken thuis. 
Kinderen kunnen niet spelen met vriend-
jes en vriendinnetjes. 
Kwetsbare mensen raken uit zicht. 
We houden afstand, maar zitten gekooid. 
 
Achter gesloten deuren in ziekenhuizen 
Zetten velen zich in om levens te redden. 
Onvermoeibaar. 
Liefdevol. 
Onmisbaar. 
 
Het coronavirus ontwricht ons leven, 
Zet de wereld op zijn kop. 
Verantwoordelijk zijn betekent nu: 
Solidair zijn door afstand te nemen 

Onze ouders helpen door niet bij hen 
langs te gaan. 
Terwijl we juist nu elkaar zo nodig hebben, 
omdat alles zo onzeker is. 
Zal deze ziekte mijn gezin, mij raken? 
Mijn partner, mijn vader, mijn moeder, 
blijven zij gezond? 
Blijft mijn zaak wel overeind? 
Houd ik mijn baan? 
 
Stil was het in die tuin, tweeduizend jaar 
geleden. 
Maar de stilte werd doorbroken. 
Leven brak door steen heen. 
Het bericht verbreidde zich snel: 
Jezus is opgestaan. 
 
Stil is het in de tuin. 
Maar ...  
Stil eens ... 
Luister ... 
Helder doorbreekt in de vroege morgen 
een merel de stilte met een lied. 
Vogels vliegen af en aan met takken. 
Bomen lopen uit. 
Bloemknoppen openen zich. 
De lente gaat door. 
 
Daarom: houd vol,  
Houd elkaar - op afstand – vast 
En geef tekenen van leven door. 
 
Namens de Hofkerk wensen wij u  
gezegende Paasdagen 

De kerk is dicht bij u – juist nú 

De website van Protestantse gemeente 
Delft is vernieuwd. https://
www.pgdelft.nl/ De hoofdpagina heeft 
verwijzingen voor #coronahulp vraag & 
aanbod. En er zijn interactieve mogelijk-
heden om gebedsintenties, of woorden 
van troost achter te laten. En een mail-
adres als mensen direct contact zoeken 
dekerkdichtbij@gmail.com 

Hofkerk  

Cort v.d. Lindenstraat 1 
2613 WP Delft  
www.hofkerk-delft.nl 

Ds. Caroline der Nederlanden  
015 8875936 / 0612666079 

csdernederlanden@gmail.com 

Ds. Fred van Helden  
015 8875936 / 0630221990 

favanhelden@gmail.com 

Samen Gods liefde uitstralen in kerk en buurt 

Stil is het op straat 

Kerkdienst digitaal 

Op zondagochtend wordt om 10.00u in 
de Hofkerk een viering ‘zonder publiek’ 
opgenomen. Deze rechtstreeks of op 
een later tijdstip is te volgen    

• via www.kerkomroep.nl Zoek op Delft, 
Hofkerk 

• via www.hofkerk-delft.nl/kerkdiensten 

• via Facebook livestream. 
www.facebook.com/hofkerkdelft   

Even kletsen, of je hart luchten 

Heeft u behoefte aan een gesprek of 
hulp? U kunt uw vraag, naam en tele-
foonnummer doorgeven. Wij bellen u 
dan terug. 

 
De predikanten zijn ten allen tijden be-
reikbaar 

Digitale collectezak 

U kunt ook thuis een bijdrage leveren 
aan de collectes Maak uw gift over naar 
de Diaconie Prot Gem Delft, IBAN NL37 
RABO 0373 7366 06, o.v.v. Collectes van 
zondag dd-mm-2020  Of begin thuis een 
spaardoosje en maak later uw geld over. 

Thuis vieren met het gezin  

Voor kinderen verzorgen we voor iedere 
zondag materiaal. Thuis kun je aan de 
slag met een verhaal of een verwerking 
ook na pasen. Materiaal is te vinden op 
op www.hofkerk-delft.nl/kerkdiensten 

hvdcoordinator1@gmail.com 

Paasboeket aan goede wensen 

Stuur woorden van hoop, bemoediging 
en troost. Deel een mooie gedachte, een 
gedicht, een gebed, een kaartje, een 
foto, een selfie of kort filmpje, een stuk-
je muziek, een tekening een appje of 
wat dan ook.  
 
Voor Pasen maken we een compilatie 
van alle berichten. Die komt op de web-
site te staan. 
Mail je bijdrage naar de predikanten of 
tekenvanleven@hofkerk-delft.nl 
of stuur het op naar de Hofkerk,  
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