
Afgelopen herfst hebben wij in de 
tuin gewerkt en onder meer gras 
gezaaid. En dat is iets moois: zodra 
het genoeg geregend heeft maak je 
de grond klaar, je zaait het graszaad 
en harkt de grond aan. En dan is het 
wachten aangebroken. Spannend, 
want je weet niet precies wat er 
komt. En dan, na enkele weken 
wachten ga je het zien: kleine  
groene sprietjes, die bovenkomen. 
In het begin moet je goed kijken, je 
ziet het amper. Maar het worden er 
steeds meer en meer, totdat je een 
mooi groen stukje tuin hebt.  

Het begint in het klein, precies zoals 
met het verhaal van Jezus:  
afkomstig uit de verarmde familie 
van koning David. Maar kan hij nog 
enig verschil maken? Hij lijkt bij zijn  
geboorte een speelbal van de 
machthebbers, laat staan dat hij zelf 
invloed heeft op het wereld-
gebeuren. Hij is een kwetsbaar kind 
dat zorg en bescherming nodig 
heeft van zijn ouders.  

Hoop begint in het klein. Een kleiner 
en onaanzienlijker begin dan een 
kwetsbaar kind in een kribbe kan 
bijna niet. Maar zo is God met ons, 
volgens de evangelieschrijvers. En 
even later gaat het als een lopend 
vuurtje: van de herders, naar de  
inwoners van Betlehem en daarna 
wordt de kring steeds wijder. Zo 
wordt het langzaam licht, want het 
is een vuur dat nooit meer dooft.  

God begint in het klein in de wereld: 
midden tussen de mensen. Planten 
hebben licht nodig om te groeien, 
maar in zekere zin geldt hetzelfde 
voor mensen. Het kerstverhaal 
werpt nieuw licht op ons leven, de 
dingen om ons heen en de wereld. 
Een licht waardoor mensen gaan 
groeien en tot bloei komen. Zo  
worden we uitgedaagd om onze blik 
steeds weer af te stemmen op dat 
licht.   

Inspirerende kerstdagen toege-
wenst!  

 

Studenten  
nodigen  
eenzame  
Delftenaren  
uit voor  
kerstlunch of 
kerstpakket 
 
Het is weer tijd voor De Delftse 
Kerst! Dit jaar delen studenten 
niet alleen kerstpakketten uit 
aan alleengaande stadsgenoten, 
ze zijn ook van harte uitgeno-
digd voor een lunch of high tea 
bij studentensociëteit Virgiel 
(Oude Delft 57)  op maandag 19 
december.  

Meld je aan voor deze  
feestelijke middag via  
dedelftsekerst.nl/lunch  

Wil je een ander verblijden met 
een kerstpakket ? Meldt ze aan 
via dedelftsekerst.nl/pakket 

Wil je helpen als vrijwilliger? 
dedelftsekerst.nl/vrijwilliger 

Een klein  begin 

Wijkgemeente 

Immanuel 

Wijkgemeente 

Hof van Delft 

Wijkgemeente 

Vierhoven 

Wij wensen u gezegende kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar 

Ds. Barry Kriekaard 
015 887 82 96 
kriekaard@vierhoven-delft.nl  

Inspiratie  
handen en 

voeten geven 

Ds. David Knibbe  
015-2852099   
david.m.knibbe@gmail.com  

Vierhovenkerk  
Obrechtstraat 50, Delft  

vierhoven-delft.nl 

Ds. David Knibbe  
015-2852099   
david.m.knibbe@gmail.com  

Kerk in de Buurt 

 

  

VTV De Wipmmolen 

Prof. Krausstraat 71B Delft  

immmanuel-delft.nl  

Ds. Caroline der Nederlanden  
015 8875936 / 0612666079 
csdernederlanden@gmail.com 

Samen Gods liefde 
uitstralen 

in kerk en buurt 

Ds. Fred van Helden  
015 8875936 / 0630221990 
favanhelden@gmail.com 

Hofkerk  

Cort v/d Lindenstraat 1, Delft  

hofkerk-delft.nl 

https://dedelftsekerst.nl/lunch/
https://dedelftsekerst.nl/pakket/
https://dedelftsekerst.nl/aanmelden-als-vrijwilliger/
mailto:kriekaard@vierhoven-delft.nl
mailto:david.m.knibbe@gmail.com
mailto:david.m.knibbe@gmail.com
https://www.pgdelft.nl/wijkgemeenten/immanuel/item22
mailto:csdernederlanden@gmail.com
mailto:wvdspek@hetnet.nl


 

 

  Schrijf een persoonlijke kerst-
groet voor iemand die wel een 

beetje liefde en aandacht kan gebruiken. De kaarten wor-
den bezorgd in het Reinier de Graaf ziekenhuis, hospice 
en verzorgingshuizen.  Vraag aan jouw contactpersoon in 
de kerk kaarten om thuis te schrijven. 

Kerst(kaart)missie 

 

 

 

 

Lutherse kerk  11|dec - 19.00u. Adventscantate van J.S. 
Bach  ‘Das ist je gewisslich wahr’ (BWV 141)  door “Oude 
Kerk Bachensemble” o.l.v. Mark Tempelaars.  
Oude kerk –18 |dec - 19.00u.  Ensemble Gaudio  
trakteert ons in a Festival of Lessons and Carols op een 
afwisseling van koor - en samenzang, orgelspel, bijbel-
fragmenten en gedichten.  

Cantate Vespers 

Vierhovenkerk - 18|dec - 15.00u. | Kerstfeest voor onze 
vrienden met een verstandelijke beperking  

Hofkerk - 24|dec - 21.30u. | ds. Barry Kriekaard  

Vierhovenkerk - 25|dec - 10.00u. | ds. Otto Kroesen en 
medewerking van een aantal musici.  
Hofkerk - 25|dec - 10.00u. | ds. Caroline der Nederlanden 
Wipmolen - 25|dec - 10.00u. | ds. David Knibbe  

Kerst nacht diensten  

Wipmolen - 31|dec 17.00u. ds. Fred van Helden 
Oudjaarsdienst 

Nodig internationale  
studenten aan je kersttafel 
Nodig internationale studenten uit voor een kerstlunch 
bij je thuis. 26|dec - 12.00 -16.00u.  
motiv.tudelft.nl/activity-christmas-lunch/ 

In Delft en de Hofkerk  
Immanuel  

Vierhovenkerk  

Kerstinloop 
Vierhovenkerk - 26|dec - 15.30 – 19.00u. ontmoeting, mu-
ziek, meezingen, maaltijd  

Vanwege energiebezuinigingen worden 
diensten samengevoegd. 
Check altijd de websites om de juiste stand 
van zaken te weten!  

Vierhovenkerk - 17|dec - 16.30 - 20.00u. Kerstliederen 
zingen in Nederlands en Arabisch met kinder- en jeugd 
koor;  film 'Het verhaal van de geboorte van Jezus' en 
een heerlijk Syrisch vastendiner. Iedereen  is van harte 
welkom. Aanmelden via info@st-scn.nl  

Kerst uit het Oosten 

Sociëteit Vierhoven  
Vierhovenkerk - 20|dec - 14.00 - 16.00u. Adventsviering, 
Sociëteit Vierhoven,  samenzang en vertelling, o.l.v. ds. 
David Knibbe en ds. Barry Kriekaard  

Het kleine stadje Magerdam heeft 
veel te bieden: een winkel, een 
kerk, een brievenbus. Maar wat ze 
niet hebben is een standbeeld. 
Daar moet verandering in komen, 
vindt de burgemeester. Standbeel-
den klagen niet, ze krijgen geen 

ruzie met elkaar en zo zijn er nog wel wat voordelen te 
bedenken. Er moet dus snel een standbeeld komen in 
Magerdam. De vraag is alleen: van wie?  

Kerstmusical  ‘Een beeld van stand’ 

Vierhovenkerk - 18|dec - 10.00u. 
Hofkerk -  25|dec - 10.00u. 

Kerst wandeling 
Wandel mee vanaf de Hofkerk   
elke dinsdag 14.00u en vrijdag 10.30u. 

Kindje Wiegen 
Wipmolen - 23|dec - 19.00 - 20.30u. Vijf maal het Kerst-
verhaal met een uitdaging n.a.v. kerstpanelen gemaakt 
door Gré de Ronde,. 

H. Antonius en Corneliuskerk  Den Hoorn - 18|dec - 
14.00u. Drie kerken/koren:  Con Amore uit Den Hoorn, 
Kleinkoor “Lindenhof”, Laudate Dominum van de Adel-
bertkerk en de Cantorij uit de Sacramentskerk.  Teksten 
door Ineke Willems en toetsenbord door Sonja Nowee.  

Licht en warmte in de stal   

Hofkerk - 17|dec - 10.00 – 17.00u. Inzameling producten 
voor de Voedselbank 

Inzameling voor  Voedselbank 

Alle (kerst)diensten online 
raadvankerkendelft.nl 

Kerkdiensten online 

Hofkerk Delft 

Vierhovenkerk 

Wijkgemeente 
Immanuel 

Lutherse kerk - 15 |dec - 12:30 - 13:30u. Open kerk. Voor-
lezen van het bekende kerstverhaal van Charles  
Dickens afgewisseld met trompetspel  

‘A Christmas Carol’ 

Lutherse kerk - 16 |dec 20:00u. feestelijke en muzikale 
Kerst met Cantiamo. Gratis. Zet uzelf op de gastenlijst 

concert@cantiamodelft.nl   

Kerst met Cantiamo!  

https://hofkerk-delft.nl/kerstmissie-een-kaartje-als-hart-onder-de-riem/
mailto:info@st-scn.nl
https://hofkerk-delft.nl/schaapjes-tellen/

