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Agenda 
Met één klik een overzicht van alle aangemelde bijzondere bijeenkomsten in het Delfts kerkelijk leven van 

deze maand. 

Organisatoren Kerkennacht gevraagd 
Volgend jaar start de Kerkennacht op vrijdag 21 juni. Ook op zaterdag 22 juni en (hier en daar) op 

zondag 23 juni zijn er Kerkennachten in steden in Nederland. De Delftse kerken die deelnamen aan de 

eerste Delftse Kerkennacht op 23 juni 2012 willen ook volgend jaar weer graag deelnemen aan een 

Kerkennacht. Een Delftse Kerkennacht 2013 zal alleen georganiseerd kunnen worden als er organisatoren 

zijn. Omdat het verstandig is om tijdig te beginnen, dat wil zeggen direct na de grote vakantie, zoekt de 

Raad van Kerken Delft nu vrijwilligers die in het organiserend comité willen deelnemen. 

Informatie/aanmelden kan via info@kerkendelft.nl . Geen vrijwilligers voor de organisatie betekent: geen 

Kerkennacht 2013. 

Boek 50 jaar Raad van Kerken Delft 
Het boek 50 jaar Raad van Kerken Delft is tijdens de Kerkennacht goed verkocht. Het 

boek is verkrijgbaar bij de Delftse boekhandels, en bij de Raad van Kerken Delft. De 

prijs is 19,50 euro. Er zijn nog exemplaren beschikbaar. Voor bestelinformatie, zie onze 

website.  

Video’s Kerkennacht in de Vierhovenkerk  
Op de website van de Vierhovenkerk staan twee video’s van de Kerkennacht. Klik hier 

om de video’s te bekijken. 

‘Armoede onder de loep’ 
Een cursus ‘Armoede onder de loep’  vindt plaats op dinsdag 11 en 25 september 2012 van 19.30 tot 

22.00 uur in de vergaderzaal van de Adelbertkerk in Delft, Apolloweg 2. 

Workshopleiders: Ron van Leeuwen (stichting Mara) en Jan Maasen (bisdom Rotterdam) 

Kosten: 25 euro p.p. Minimum aantal deelnemers: 8 

Nieuwe koelcel en vriezer Voedselbank in Immanuelkerk 
Net nu het aan het begin van de zomer wat warmer begint te worden is in de Immanuelkerk de nieuwe 

koelcel en een extra vriezer geplaatst. De koelcel heeft een capaciteit van bijna 4 m³ en de extra vriezer 

ca 650 liter. Een noodzakelijke verbetering voor de kwaliteit en houdbaarheid van gekoelde of ingevroren 

voedselproducten. 

R&G Unity Choir steunt de Voedselbank 
Een geslaagd concert van het koor in maart bracht het mooie bedrag op van € 500,=. Dit werd op 

donderdag 28 juni aangeboden aan de Voedselbank namens leden, sponsoren en publiek van het koor. 

  

http://www.raadvankerkendelft.nl/?cat=11&eventDisplay=month
http://www.raadvankerkendelft.nl/?p=8234
http://www.raadvankerkendelft.nl/?p=8230
http://www.raadvankerkendelft.nl/?p=8177
http://www.vierhoven-delft.nl/fotogallerij
http://www.raadvankerkendelft.nl/?p=8217
http://www.raadvankerkendelft.nl/?p=8212
http://www.raadvankerkendelft.nl/?p=8210
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Pastor Paul Mantelaers begonnen 
Pastor Paul Mantelaers begint zijn werkzaamheden in de parochies Sint Ursula en OLV van 

Sion. Per 1 juli mogen wij pastor Paul Mantelaers verwelkomen in de Delftse parochie en in 

de parochie OLV van Sion. Pastor Mantelaers is lid van het pastorale team. 

Inloopconcert Waalse Kerk 
Op zaterdag 7 juli begint in de Waalse Kerk in Delft om 15.30 uur een Inloopconcert door Riette Beumer 

fluit en Christo Lelie orgel met werken van o.a. Blavet, Donjon en Dubois. De toegang is gratis. 

Diensten over de vrouwen van David in de Hofkerk 
Geïnspireerd door het film “Dé V King II & Betsy B.”van de tieners van de Hofkerk (Hoffie Toffies) n.a.v. 

David en Batseba, wil de Hofkerk in de zomerperiode stilstaan bij David en zijn vrouwen. 

In de viering van 15 juli zal de relatie tussen David en Batseba centraal staan. In de twee vieringen die 

volgen staat men stil bij zijn andere huwelijken. Op 22 juli gaat het over David en Mikal, op 29 juli over 

David en Abigail. 

Vakantiebijbelweken 2012 
Dit jaar worden er weer vakantiebijbelweken gehouden. Het thema is: 

Steengoed, Keigaaf! Waar en wanneer is te zien in onderstaand overzicht: 

 

Delft, Bethlehemkerk, Floresstraat 2   10, 11 en 12 juli 

Annet Verhoeks, 015- 251 09 17, pverhoeks@orange.nl 

Delfgauw, Kerkelijk Centrum, Zuideindseweg 7,   7, 8 en 9 augustus 

Ria van der Velden, 015 – 369 20 68 fa.a.vd.velden@zonnet.nl 

Delft, Mauritsschool , Nassaulaan 54/56,  14, 15 en 16 augustus 

Jannie van Wezel, 015 – 256 92 99, vbw.wippolder@gmail.com 

Algemene informatie: 

Johanna van den Andel, 015- 750 7616, johannavandenandel@hotmail.com 

 Delftse kerken op Owee 
Voor het vierde jaar huren meerdere kerken samen een kraam op de informatiemarkt tijdens de 

OntvangstWeek (OWee) voor eerstejaars studenten in Delft, maandagmiddag 20 augustus a.s. op de 

Markt. 

Het doel van deze ‘kerkenkraam’ is om eerstejaars studenten te laten zien dat er kerken in Delft zijn en 

hen te helpen die te vinden. Ook hopen de kerken op de markt in gesprek te komen met studenten. Meer 

info op de website. 

 

http://www.raadvankerkendelft.nl/?p=8205
http://www.raadvankerkendelft.nl/?p=8186
http://www.raadvankerkendelft.nl/?p=8155
http://www.raadvankerkendelft.nl/?p=8120
mailto:johannavandenandel@hotmail.com
http://www.raadvankerkendelft.nl/?p=8199

