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Kringen en cursussen in HI4  
Hof van Delft, Immanuël en Vierhoven 
en Lutherse kerk  

  

Praten en leren over het geloof 

Het nieuwe jaar is al weer even bezig. In de HI4 gemeentes en De Lutherse gemeente zijn er van januari t/m juli 
kringen en cursussen waar u aan kan mee doen. U kunt mensen ontmoeten, leren over de bijbel in gesprek gaan over  
geloof en kerk of met je handen en voeten  er vorm aan geven. Leuk om een keer uit te proberen! 

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. 

Preekvoorbereidingsgroep Vierhoven 

De preekvoorbereidingsgroep komt eens per maand samen onder leiding van 
David Knibbe. Samen staan we stil bij de bijbellezingen die in de eerstvolgende 
dienst centraal zullen staan.  

Preekvoorbereidingsgroep Wipmolen 

 Preken is voor iedereen: iedereen mag preken horen en 
iedereen mag ook helpen een preek te maken. Dat laatste doen 
wij al jaren met een zeer trouwe groep in onze wijkgemeente. 
Een preek heeft twee brandpunten: de tekst uit de Bijbel en de 

dag van vandaag. Met een groep heb je vaak een bredere kijk op het heden en kom je samen beter achter de 
betekenis en de problemen van de lezing uit de Bijbel.  

Gespreksgroep perikopen lezen 

Soms stuit je bij het lezen van de bijbel op een tekst die veel vragen oproept 
waar je niet zo snel een antwoord op hebt. In deze gespreksgroep gaan we die 
gedeelten met elkaar lezen. Ds. David Knibbe laat zien hoe je die teksten anders 
kunt lezen. 

Westenwind 1 (30-50) 

Westenwind is een gesprekskring voor ieder tussen 30 en 50 in 
Tanthof en omstreken. Als de agenda’s het toelaten komt de 
kring met enige regelmaat bij elkaar. Dit seizoen bespreken we 
met elkaar een boekje, namelijk  

Ja, dat geloof ik (en wel hierom) van oud-hoogleraar en lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen 
Eginhard Meijering. Hij schrijft op kleurrijke wijze op wat hij nog wél gelooft. Hij stelt daarbij kritische vragen die zowel 
voor de afhakers als voor de blijvers herkenbaar zijn: leven we in een tijd die om een ander geloof of om een andere 
verwoording van het geloof vraagt? Of zijn we in de loop der jaren zelf innerlijk veranderd? 

 Woensdag 20.00 – 21.30 u 

 1x per maand 
 Hofkerk: zaal ‘Eden’  

 Juul Keijzer 
 juulkeijzer@gmail.com 

☏ 0624759481 

 Woensdag 10.00 - 11.30 u 

 ongeveer 1x in de 3 weken 
 Hofkerk zaal ‘De Ontmoeting’ 

 ds. Hein Vaartjes 
 hjkvaartjes@hetnet.nl 

☏ 015 261 8925 

 1x per maand 

 Vierhovenkerk  
 ds. David Knibbe 

 David.m.knibbe@gmail.com  

 1x per maand 

 Wipmolen   
 ds. David Knibbe 

 David.m.knibbe@gmail.com  

 
Woensdag 22 maart  
(en verder te spreken) 

 Obrechtstraat 12 

 
Martha van Loenen,  
ds. David Knibbe 

 David.m.knibbe@gmail.com  

 Eens per maand 

 Bij deelnemers thuis  
 Gabriëlle Uitbeijerse 

 gabrielleuitbeijerse@gmail.com  

VTV De Wipmolen 

Prof. Krausstraat 71B  

immmanuel-delft.nl  

  

Vierhovenkerk  

Obrechtstraat 50,  
vierhoven-delft.nl 

 

Hofkerk  

Cort v/d Lindenstraat 1 

hofkerk-delft.nl 

  

Lutherse kerk, 
Noordeinde Delft 4a 
www.elgdelft.nl 
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Westenwind II (50+) 

Sinds oktober 2016 bestaat er in Tanthof de gesprekskring 
Westenwind II. Gestart met ds. Marco Visser om te praten over 
de kerk, bijbel en maatschappij. De kring stond op een laag pitje 
tijdens de coronaperiode, maar is inmiddels weer van start 

gegaan met acht deelnemers o.l.v. ds. Barry Kriekaard. Hij heeft ideeën aangedragen voor onze gesprekken en zal 
incidenteel de bijeenkomsten bijwonen. Meer deelnemers zijn uiteraard van harte welkom!  

De Vier Wieken (30-50) 

Gesprekskring voor 30-50. In de Molenwijk 
 
 
 

Gespreksavond over verzoening 
Gespreksavond over het begrip verzoening. In de bijbel en de 
christelijke theologie komen we met enige regelmaat het 
begrip verzoening tegen. Bij het Avondmaal klinken vaak de 

woorden ‘tot een volkomen verzoening van al onze zonden’. Maar wat bedoelen 
we daar eigenlijk mee? Heeft dat oude dogma ons nog iets te zeggen? En op 
welke manier kunnen wij daar iets mee? 

Gespreksavond over Eind goed 

Gespreksavond over het boekje Eind goed van Theo Boer. In 
‘Eind goed’ geeft Theo Boer een protestantse, ethische kijk op 
euthanasie in Nederland. In de zeventiger jaren van de vorige 
eeuw waren kerken en christenen in Nederland onder de eersten 
die euthanasie bespreekbaar maakten. Vijftig jaar later is 
euthanasie medisch, ethisch en juridisch een bijna alledaags verschijnsel geworden. In dit 
persoonlijke en indringende essay betoogt hoogleraar ethiek Theo Boer dat ook nu elke beslissing tot 

euthanasie vraagt om een grondig afwegingsproces. Dat geldt zeker voor gelovigen: zij putten uit bronnen die door de 
eeuwen heen mensen hielpen om hoop te houden in lijden, om zin te ontdekken in kwetsbaarheid, en om hun 
autonomie te plaatsen in het perspectief van Gods zorg voor ons. 

Mysterie van Jezus 

Dit is de laatste avond in een serie van drie in het teken van 
het jaarthema: Vol mysterie gaat God zijn ongekende gang. 
Niet alleen de schepping en Israël hebben iets mysterieus 
en onbegrepens, dit geldt in hoge mate ook voor Jezus. De 
oude kerk worstelde met zijn mens- en God-zijn, en met de 
verhouding tussen Jezus, God en de heilige Geest. Wij worstelen daar evenzeer meer, alleen 

gebruiken wij misschien andere woorden en stellen andere vragen, die misschien op hetzelfde neerkomen. Wat vieren 
we met Kerst? Wat is de menswording van Jezus? Wat bedoelt het Nieuwe Testament als daar staat dat de 
schepping is geschapen in Jezus? Jan Veenhof schreef een boekje: De dubbele Jezus. Wat is er zo dubbel aan 
Jezus? Nog veel meer vragen zijn te stellen, zodat anderhalf veel te kort is. 

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.  

 1 x per 6 weken 

 Bij deelnemers thuis  
 Dick de Haas 

 dickdehaas@gmail.com  

 Data: 10 maart, 14 april, 2 juni 

 Bij deelnemers thuis  
 Marco Kuijper 

 m_kuijper@hotmail.com   

 Datum: 14 maart 

 20:00-21:30 uur 
 Vierhovenkerk 

 
Gerda van der Maas, ds. David 
Knibbe 

 David.m.knibbe@gmail.com  

 Datum 25 april 

 20.00 – 21.20 uur 
 Vierhovenkerk 

 ds. David Knibbe 
 David.m.knibbe@gmail.com  

 Maandag 27 maart 

 19:30-21:00 uur 
 Wipmolen 

 ds. David Knibbe 
 David.m.knibbe@gmail.com  

 Maandag 20.00 – 21.30 uur 

 om de 3 weken 
 Hofkerk: zaal ‘De Ontmoeting’ 

 Caroline der Nederlanden 
 csdernederlanden@gmail.com 

☏ 06 12666079 
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Studiehuis over Vashti 

Op 6 en 7 maart wordt het Joodse Poerimfeest 
gevierd. Bij dat feest hoort ook een feestrol, namelijk 
het boek Esther. Het verhaal vertelt over koningin 
Vashti die wordt afgezet door haar man, die op zoek 

gaat naar een nieuwe koningin. Dat wordt Esther en zo zorgt zij ervoor dat de Joden in het Perzische rijk gered 
worden van de moordlustige Haman.  

Studiehuis over Moraal van Jonathan Sacks 

Jonathan Sacks was jarenlang opperrabbijn in het Verenigd 
Koninkrijk en de Britse Gemenebest. In het boek Moraal stelt hij 
dat wij de moraal in onze westerse cultuur zijn kwijtgeraakt. 
Allerlei structuren vallen uit elkaar en een steeds feller 
publiekelijk debat stagneert maatschappelijke vooruitgang. Als we werkelijk geven om de toekomst 
van de westerse beschaving, moeten we bouwen aan een gemeenschappelijke morele basis. Dit 
boek biedt een inspirerende visie op de wereld, waarin we allemaal onze plaats kunnen vinden en 
zonder angst hoeven te leven. 

Schuld en vergeving in Oek de Jongs Zwarte Schuur  
Nederland is een sterk geseculariseerd land. Maar dat betekent 
niet dat religie verdwenen is uit de publieke ruimte, integendeel. 
Ook in de kunst en de literatuur komen we allerlei religieuze 
vraagstukken tegen. In het boek Zwarte Schuur van schrijver 
Oek de Jong gaat het over een kunstenaar die zijn leven lang 
een schuld(gevoel) met zich meedraagt. De Jong vertelt hoe hij omgaat met die schuld. Wat zegt dit 
boek over hoe er in onze cultuur met schuld en vergeving wordt omgegaan? Wat kunnen we vanuit 
onze traditie over die thema’s zeggen? Voor de bijeenkomst hoeft u het boek niet aan te schaffen, we 
lezen samen enkele cruciale passages.  

Mensenrechten en Amos 

Wat hebben mensenrechten te maken met de bijbel? Menigeen 
meent dat mensenrechten voortkomen uit het humanisme en de 
Verlichting. Jenne de Haan neemt u mee naar de enigszins 
onbekende profeet Amos en legt de link tussen die oude profetische teksten en vandaag de dag. 

 Bruisavonden over opvoeding en geloof 

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 elk geval willen we een bruisavond beleggen over 
opvoeding en geloven. 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. Het gaat in deze 
eerste avonden vooral om het delen van vragen en inzichten met elkaar. 

Op 24 maart is een avond voor alle ouders van kinderen (tot 12 jaar) over de vragen rondom geloof en opvoeding. 
We gaan met elkaar in gesprek over onze vragen. Wat willen we voor onze kinderen? En welke rol speelt geloof 
eigenlijk voor onszelf? En hoe communiceer je dat? Welke rol kan de kerk spelen? Welke vorm geef je daar thuis 
aan?  

Op 12 mei is er dan een bijeenkomst voor ouders van tieners. Kinderen ontwikkelen zich van kind tot volwassene. 
Ook met geloof gaan ze hun eigen weg. Hoe blijf je als ouder in gesprek? Hoe geef je geloof en opvoeding vorm in 
deze fase?  

Open Catechisatie 

Catechisatie is in die zin uit de tijd dat de doelgroep, de jongeren er niet of bijna 
niet meer naar toe gaan. Daarom houden we Open Catechisatie. Elementen uit 
de komende dienst worden besproken. Bijvoorbeeld de preek, of een liturgisch 
gebruik. 

 Dinsdag 7 maart  

 20:00 uur 
 Vierhovenkerk 

 Jenne de Haan 

 Woensdag 19 april 

 20:00 uur 
 Vierhovenkerk 

 Wim Schut, Henk Jansma 

 Woensdag 17 mei 

 20:00 uur 
 Vierhovenkerk 

 Barry Kriekaard  
 kriekaard@vierhoven-delft.nl  

 Woensdag 24 mei 

 20:00 uur 
 Vierhovenkerk 

 Jenne de Haan 

 
Vrijdag 24 maart,  
Vrijdag 12 mei 

 20.00-22.00u. 
 Plaats nog onbekend 

 
ds. Fred van Helden 
ds. Barry Kriekaard 

 
0630221990 (Fred) 
015 887 8296 (Barry) 

☏ 
favanhelden@gmail.com 
kriekaard@vierhoven-delft.nl  

 Donderdag 20 maart 

 19.30-20.15 uur 
 Wipmolen 

 ds. David Knibbe 
 David.m.knibbe@gmail.com  
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Lunchcafé 

Het lunchcafé staat open voor iedereen. We hopen dat u er 
weer bekenden zult ontmoeten, of juist nieuwe mensen leert 
kennen. 

Het Zondags lunchcafé is gratis en vrijblijvend. U kunt gewoon binnenlopen voor 
een praatje en genieten van het lunchbuffet. Kent u mensen die dit ook leuk vinden? Ze zijn van harte welkom. Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd. 

Gemeentegesprek 

Deze gesprekken gaan over actuele kerkelijke onderwerpen. Het proces van 
samenwerking tussen Hof van Delft, Vierhoven en Immanuel scoort hierin hoog, 
er zijn ook andere ontwikkelingen die de aandacht vragen. Dit gemeentegesprek 
zal nog nader door de kerkenraad worden ingevuld. 
 

 

Sociëteit Vierhoven 
Bijeenkomsten over cultuur en 
geloof 

 

 Dinsdagmiddag 
 14:00 - 16:00 uur  

(deur open 13:30 uur) 
 Vierhovenkerk 

 vrijwillige bijdrage 

07/02 “Egypte: reisverslag: 
heden en verleden” – Dhr. Kees 
Terlouw 

14/03 “Leven en werk van 
Johannes Vermeer”, – Presentatie 
dhr. André Stek 

09 /05 “Iconen uit de 
Antiocheens Orthodoxe kerk in 
Syrie”. – Toelichting op iconen door 
dhr. Shadi Haddad 

14/02 Film: “The two Popes” van 
Fernando Mireilles 

28/03 “Chassidim Medzybos 
Oekraïne “ – Lezing door ds. Gert 
Dekker 

23 /05 “Stolpersteine: wat 
hebben ze ons te zeggen?” – 
Lezing door dhr. Willem Pijnacker 
Hordijk 

28/02 “Haagse glas-in-lood 
ramen” –  lezing door ds. Jacob 
Korf 

04/04 “Niet in de naam van mijn 
God”-  Lezing door dhr. Wim Schut 

06/06  “Geloof en handicap”.  – 
Lezing door ds. Dennis Verboom 

07/03 “Twee koninginnen: 
Vasthi en Esther” –  Lezing dhr. 
Jenne de Haan 

25/04 “Poëzie uit het hart 
gegrepen” – Toelichting op 
aangedragen gedichten en 
gedichten van dhr. André Stek 

20/06 Bezichtiging Nieuwe kerk 
met een gezellige afsluiting van 
het jaar. Rondleiding door dhr. 
Fokko Kortlang 

 

 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.  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. 
 
 
 

 Zondag 26 maart 

 12.00 uur tot 14.00 uur 
 Wipmolen 

 Attie Aarssen 

 attieaarssen@gmail.com 

 Woensdag 10 mei 

 19:30 uur 
 Wipmolen 

 ds. David Knibbe 
 David.m.knibbe@gmail.com  

 derde dinsdag van de maand 

 20.00-21:30u . 
 Lutherse kerk, consistorie 

 ds. T.S. Smit 
 06-51640302 

☏ tacosiccosmit@gmail.com 

 Vrijdag 19:30 tot 21:00. 

 
1 x per maand, per keer 
vastgesteld 

 Lutherse kerk, consistorie 
 ds. T.S. Smit 

 06-51640302 
☏ tacosiccosmit@gmail.com 
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