
Praten en leren over het geloof 
Een nieuw seizoen staat voor de deur, en daarmee ook een nieuw programma van kringen en 
cursussen om mensen te ontmoeten, om te leren over de bijbel en geloven en daarover met elkaar 
in gesprek te gaan. Leuk om een keer uit te proberen! 
 
Dit aanbod maakt deel uit van het gehele aanbod van HI4.  
 

Leerhuis over Genesis 
Leren over de achtergronden van de Bijbel en theologie kan je doen In het Leerhuis. We kijken 
naar de politieke en maatschappelijke actualiteit van die tijd.. 
En we gaan in gesprek over wat dat betekent voor geloven van 
vandaag.  
We volgen het boek Genesis van Jonathan Sacks. Jonathan 
Sacks was emeritus opperrabbijn van Groot-Brittannië en lid 
van het Britse Hogerhuis. Sacks weet op boeiende wijze de 
verhalen uit dit boek uit te leggen.  

Het is niet nodig om het boek aan te schaffen. U ontvangt van tevoren de tekst 
thuis. Hoewel we al langer met boek bezig zijn, kunt u zo aanschuiven: iedere 
avond staat op zich. U bent van harte welkom. 
 

 

Groeien in Geloven 
In de groep Groeien in Geloven zitten mensen van 
verschillende kerkelijke achtergronden en leeftijden bij elkaar 
die allemaal een 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. 
 
 

 

Marcuskring 
De Marcus kring kreeg ooit deze naam toe de groep het 
Marcusevangelie besprak. Ondertussen worden er andere 
bijbelgedeelten onder de loep genomen. Het gesprek waaiert 
door vragen en opmerkingen uit naar allerlei onderwerpen. 
Tussen de regels door en achter de woorden schuilen 
diepere betekenissen en verbanden. 

 

 

Groene theologie 
De verandering van het klimaat, met de opwarming van de aarde, extreme weerberichten stelt de wereld voor enorme 
uitdagingen.  
De aarde, die ons door God gegeven is, met haar wonderlijke schoonheid, wordt bedreigd.  
Dit vraagt van de samenleving en dus ook van de kerken om onze positie ten opzichte van de 
natuur te overdenken. Onze leefwijze te veranderen. 

In een aantal bijeenkomsten willen op zoek gaan naar de bjbelse 
wortels van Groene Theologie. We maken o.a. gebruik van het 
boek Groene Theologie van Trees van Montfoort. En we werken 
samen met de meditaties in het stadsklooster Delft en met de 
raad van kerken die in november een avond over groene 
theologie organiseert 
 

 

Bruisavond 
Tijdens HI4 bruisavonden willen we kijken waar het borrelt en 
bruist, of waar de geest waait). Dit doen we op verschillende 
terreinen in kerk en geloof. Het kan gaan over vieringen van 
de zgn. middengroep, of over fair en groen. 
In ieder geval willen we een bruisavond beleggen over 
ouders en tieners. Geloven en kerk komt veel vaker als 

sluitpost in de gezinsagenda. Toch vinden we het belangrijk om onze kinderen de 
waarde van de Bijbelverhalen, geloof en kerkgemeenschap meekrijgen. Hoe kunnen we elkaar daarin helpen 
 

Maandag 20.00 – 21.30 uur 

om de 3 weken 

Start 19 september 

Hofkerk  

‘De Ontmoeting’ 

Cort van der Lindenstraat 1 

Info en leiding  

Caroline der Nederlanden 

06 12666079 

csdernederlanden@gmail.com 

Woensdag 20.00 – 21.30 u 

1x per maand 

Start 14 september 

Hofkerk  

‘Eden’ Klein zaal boven 

Cort van der Lindenstraat 1 

Info en leiding  

Juul Keijzer 

juulkeijzer@gmail.com 

0624759481 

Data 12/10, 9/11 en 14/12 

Woensdag 10.00 - 11.30 u 

ongeveer 1x in de 3 weken 

Start 14 september 

Hofkerk  

‘De Ontmoeting’ 

Cort van der Lindenstraat 1 

Info en leiding  

ds. Hein Vaartjes 

hjkvaartjes@hetnet.nl 

015 261 8925 

Data nog onbekend 

20.00-22.00u. 

Plaats nog onbekend 

Info en leiding  

ds. Fred van Helden 

0630221990 

favanhelden@gmail.com 

Data nog onbekend 

20.00-22.00u. 

Plaats nog onbekend 

Info en leiding  

ds. Fred van Helden 

0630221990 

favanhelden@gmail.com 
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In de Wipmolen 
Wipmolen 19 september 19.30 - 20.15 uur Open Catechisatie  
Professor Krausstraat 71B 25 september na de dienst tot 14 uur Lunchcafé 
ds. David Knibbe  27 september 20 - 21.30 uur. Preekvoorbereiding 
015-2852099  4 oktober 10.00u Bijbelkring 
david.m.knibbe@gmail.com 1 november 10.00u Bijbelkring 
www.immanuel-delft.nl 16 november 20.00 uur Mysterie en schepping 
Joke Sneep-Oorbeek 21 november 19.30 - 20.15 uur Open Catechisatie 
06 36062076 27 november na de dienst tot 14 uur Lunchcafé 
jsneepoorbeek@gmail.com 6 december 10.00u Bijbelkring 

 

In de Vierhovenkerk 
14 september 19.30 Gespreksgroep over de Bijbel Vierhovenkerk 
5 oktober 20.00 Preekvoorbereiding Obrechtstraat 50 
6 oktober 10 uur Rouwgroep terugkomdag  

In januari start een nieuwe groep 
 

 

Sociëteit Vierhovenkerk  
Dinsdagmiddag van 14:00 - 16:00 uur 
(deur open 13:30 uur)  
Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, Delft 
-vrijwillige bijdrage- 

 
dinsdag 13 september  
“God en de pandemie” Tom Wright. 
“Waar is God bij een ramp?” 
Lezing ds. David Knibbe 

 
dinsdag 27 september  
“Jacques en Agneta van Marken”  
Lezing dhr. Jan van der Mast 

 
dinsdag 11 oktober  
Film “ The Hate U Give” van 
George Tilman 

 
dinsdag 25 oktober  
“Stadsarchief Delft, de stad in 
stukken, beeld en bytes” 
Lezing dhr. Bas van der Wulp

dinsdag 1 november  
“De schilder Vermeer”  
Presentatie dhr. Wim van Leeuwen 

 
dinsdag 8 november  
“Een reisje langs de Rijn, over 
romantiek en natuurbeleving in 
Europa” 
Kunstlezing met beelden door 
dhr. Henk Wassink 

 
dinsdag 22 november  
“Slavernijverleden”  
Lezing door dhr. Jacques Moerman 

 

dinsdag 6 december  
“Kerst in de Kunst”, het 
kerstverhaal volgens beeldende 
kunstenaars. 
Lezing door dhr. André Stek 

 
dinsdag 13 december  
“ De zeven wereldwonderen”.  
Lezing door mevr. Diana de Wild 

 
dinsdag 20 december  
“Kerstviering, met kerstliederen 
en lezingen ”  
door ds. David Knibbe

 

 
Benedictuskring 

In het komend seizoen lezen en bespreken we met elkaar teksten 
en columns van Maria van Mierlo, eindredacteur van het blad 
Klooster. Van Mierlo leeft en werkt vanuit spiritualiteit van de 
cisterciënzers. Binnen deze traditie is zij opgeleid tot geestelijk 

begeleider van nieuwe leden van de lekengroep waar zij lid van is.   
De gespreksavonden vinden in de regel plaats op de, om te beginnen 

op. Deelnemers krijgen de teksten per avond toegestuurd. 
 

 

Pickwick Club 
Ontstaan n.a.v. de Brexit is de ‘Club’ nu te omschrijven 
als een Dickens-leeskring op de vrijdagavond (eens in 
de maand), met bijzondere aandacht voor zijn sociale 
kritiek. Na de ‘Pickwick Papers’ lezen we nu ‘The Old Curiosity 
Shop’. Het meisje Nell en haar oude grootvader trekken als daklozen rond door het 19e 
eeuwse Engeland.  
Op de consistorietafel staat een fraai Brits theeservies Met Britse discipline beginnen we 
om 19:30 en lezen om beurten hardop in het Engels uit hoofdstukken van het Engelse 
origineel tot klokslag 21:00 uur. 

Dinsdag 20.00-21:30u. 

derde dinsdag van de maand 

Start 20 september 

Lutherse kerk, consistorie 

Noordeinde Delft 4a,Delft 

Info en leiding  

ds. T.S. Smit 

06-51640302 

tacosiccosmit@gmail.com 

Vrijdag 19:30 tot 21:00. 

1 x per maand, per keer 
vastgesteld 

Start  

Lutherse kerk, consistorie 

Noordeinde Delft 4a 

Info en leiding  

ds. T.S. Smit 

06-51640302 

tacosiccosmit@gmail.com 
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