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Op deze roze poster vindt u een overzicht en een beknopte beschrijving (op de andere kant) van het programma geloofsverdieping van de RK-Kerk voor 
het komende werkjaar. Een meer uitgebreide beschrijving vindt u op de website: rkdelft.nl/geloofsverdieping en elke maand in het parochieblad.  
Wij hopen u weer te ontmoeten bij onderstaande activiteiten. Iedereen is welkom. Hebt u een idee voor volgend jaar, geeft u het a.u.b. door via 
onderstaande e-mail. Pastores: D. Verbakel, J. de Boer, M. Kerklaan, E. Stok en coördinator J. v.d. Knaap 
 

Data Tijd Thema Locatie Begeleiding 
Vrijwillige 
bijdrage 

Aanmelden 
kan tot 15 
oktober!! 

we hebben ‘n 
optie op de 
kamers tot 15 
okt 

Kloosterweekeinde    
20-22 maart 2020  

Adelbertabdij in 
Egmond-Binnen 

M. Kenselaar en 
pastor J. de Boer 

€ 110,00 

Di. 1 okt. 20.00-22.00 Nabijheid bij levenseinde  (gespreksavond) De Tuinzaal Pastor J. de Boer € 3,00 

Di. 8 + 22 okt. 
en 5 + 19 nov. 

20.00-22.00 Cursus “Heer, leer ons bidden” De Schelp 
E. Doe, diaken in 

opleiding 
€ 9,00 

Wo. 6 nov. 20.00-22.00 
Men. en mevr. Job en het waarom van het 
lijden 

Past. Adelbertkerk 
J. Batist en pastor 
J. de Boer 

€ 3,00 

Do. 21 nov.  20.00-22.00 Geloofsgesprek, hoe doe je dat? Past. Sacramentskerk Pastor J. de Boer € 3,00 

Vr. 13 dec. 20.00-22.00 Het kerstverhaal verbeeld in de kunst De Eénhoorn Pastor M. Kerklaan € 3,00 

2020 

Di. 28 jan. 20.00-21.30 Maria Lichtmis en Blasiuszegen  De Schelp 
E. Doe, diaken in 

opleiding 
€ 3,00 

Wo. 5 febr. 20.00-21.30 Geloofsgesprek met kinderen (gespreksavond) De Eénhoorn Pastor J. de Boer € 3,00 

Za. 15 febr. 14.00-15.30 Ziekenzalving, waarom en hoe Jozefzaal Pastor D. Verbakel € 3,00 

Zo. 1 mrt. 19.30-22.00 Film: ‘Maria Magdalena’ (uit 2018, NL ondertiteld) Adelberthof Pastor J. de Boer € 4,00 

Ma. 9 mrt. 14.00-16.30 Film: ‘De 100 jarige die uit het raam klom’ Adelberthof 
Zr. Goretti en  
pastor J. de Boer 

€ 4,00 

Di. 10 mrt. 20.00-22.00 
Boekbespreking: ‘Raak de wonden aan’ van 
Tomáš Halík (niet nodig dat u het boek hebt gelezen) 

De Eénhoorn Pastor D. Verbakel € 3,00 

Ma. 10 febr. 20.00-22.00 Pelgrimeren, onderweg gaan / zijn Adelberthof M. Vintges € 4,00 

Di. 31 mrt. 20.00-22.00 Pasen verbeeld in de kunst Adelberthof Pastor M. Kerklaan € 3,00 

Do. 9 tot vr. 
10 apr. 

22.00-9.00 Paasnachtwake Past. Sacramentskerk 
Werkgroep o.l.v. 
pastor J. de Boer 

€ 3,00 

Za. 18 apr. 14.00-15.30 Ziekenzalving, waarom en hoe De Schelp Pastor E. Stok € 3,00 

Wo. 15, 22, 29 
apr. + 6 mei 

22.00-22.00 Bijbelcursus: parabels van Jezus De Tuinzaal 
Pastores E. Stok en 
J. de Boer 

€ 8,00 

Di. 12 mei 19.30-21.30 
Labyrint van kerkgeschiedenis, een bijzondere 
reis door de schepping 

Past. Sacramentskerk Zr. Delia € 3,00 

Do. 28 mei 20.00-22.00 Het Onze Vader Jozefzaal 
E. Doe, diaken in 

opleiding 
€ 3,00 

Aanmelden: e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl  of bellen met 015 - 21 26 170 
 
 

Aanbod van gerelateerde groepen 
 

Stanislasteam Ignatiaanse Spiritualiteit  
 
Iedere zaterdag vanaf 19 oktober 2019  wordt er in de 
Stanislaskapel  een meditatie (volgens de traditie van de 
heilige Ignatius) aangeboden. Er wordt gedurende een 
half uur een geleide meditatie over een Bijbeltekst 

aangeboden, met de mogelijkheid van een nagesprek in een groepje.  
 
In de afgelopen jaren is rond het Stanislashuis van Delft een team van niet-
jezuïeten gevormd. De leden van dit team zijn allen geïnspireerd door en 
vertrouwd met de Ignatiaanse Spiritualiteit. Zij delen deze spiritualiteit met 
anderen door middel van de geleide meditaties. 
Plaats:  Stanislaskapel, Westplantsoen 73, 2613 GK te Delft  
Tijd:  10.30 (stipt) tot 11.00 uur, nagesprek tot 11.45 uur  
Aanmelden : Wanneer u voor het eerst komt, graag van te voren 
aanmelden via onderstaande mail of telefoon 
Voor meer informatie: Anne Criado tel. 06-17948010 
e-mail: acriado@kpnmail.nl 
 

 

Werkgroep ‘Franciscaanse activiteiten’ 
 
Door het jaar organiseert de “Werkgroep Franciscaanse 
Activiteiten Delft” activiteiten die verwijzen naar de Franciscaanse 
spiritualiteit. Iedereen is welkom hieraan deel te nemen: 
 
8 maart 2020: Presentatie van Kees en Loes Kouwenhoven met teksten en 
schilderijen over hun reis naar Assisi. 14.00-16.00 uur, Tuinzaal, Raamstraat 78. 
 
30 mei 2020: bezoek klooster Minderbroeders in Den Bosch, verzamelen in 
station Delft CS (in de hal voor de poortjes) om 8.30 uur. Ochtendprogramma 
met rondleiding en facultatieve uitbreiding met middagje Den Bosch. 
 
26 september 2020: Franciscaans bloemschikken, 14.00-15.30 uur in Tuinzaal, 
u krijgt uitleg van Thea Mokveld. Bloemen worden verzorgd door de 
Projectgroep. Kosten: € 5,00 pp. 
 
Aanmelden voor bovenstaande activiteiten via e-mail: 
secr.franciscusenclarakerk@rkdelft.nl  
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Voor alle onderstaande activiteiten (op tijd) aanmelden via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of bellen met 015-2126170 ma. t/m vrij. 9.30 - 15.30 uur. 
Vermeld duidelijk welke activiteit, datum of data, uw naam en met hoeveel personen u komt.  
Mocht een activiteit niet door gaan dan ontvangt u een e-mail of u wordt gebeld (afhankelijk van de wijze waarop u zich aangemeld heeft) 
Meer informatie over onderstaande activiteiten op website rkdelft.nl / Geloofsverdieping  én maandelijks in het parochieblad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geloofsgesprek met kinderen 
Soms gebeurt het tijdens de kindernevendienst, 
soms thuis aan tafel: ‘n kind dat geloofsvragen deelt 
en er een gesprek ontstaat. Hoe kun je het beste 
reageren en wat kun je doen om het gesprek te 
begeleiden, zodat kinderen een stapje verder komen 
op hun geloofsweg? 

Adressen van genoemde locaties 
 
Genoemde zalen   (in alfabetische volgorde) 
Adelberthof: past. Adelbertkerk, ingang Minervaweg 7, 2624 MV te Delft 
De Eénhoorn: Hoornseweg 11a, 2636 CM te Den Hoorn 
De Schelp: Burg. Musquetiersingel 29, 2636 GG te Schipluiden 
Jozefzaal: Jozefstraat (in straatje naast Maria van Jessekerk), 2611 GJ te Delft 
Pastorie Sacramentskerk: Nassaulaan 2, 2628 GH te Delft 
Tuinzaal: past. HH. Franc. en Clarakerk, Raamstraat 78, 2613 SE te Delft 

Nabijheid bij levenseinde 
In mei lanceerde de overheid een site met 
informatie over de laatste levensfase. Vele vragen 
rondom zorg en wensen komen aan bod.  
Maar er is ook die andere kant: die van nabij-zijn. Elk 
leven is uniek, elk  sterven is even uniek. Hoe kun je 
ermee omgaan en hoe kun je nabij zijn? Hoe ga jij 
om met het lijden en sterven van de ander? 
 

Cursus: Heer, leer ons bidden 
Heb jij het verlangen om te groeien in je 
gebedsleven? Tijdens deze avonden neemt Ed Doe je 
mee door de rijkdom van het christelijke gebed.  
Je maakt kennis met verschillende gebedstradities.  
Een ontdekkingstocht door eeuwen die je eigen 
leven verrijkt, zo was de ervaring van de deelnemers 
van vorig jaar. 

Men. en mevr. Job, het waarom van lijden 
Wie met onverdiend lijden wordt geconfronteerd 
ervaart de eindigheid en de beperktheid van het 
bestaan op een bijzondere wijze. Voor gelovige 
mensen is er nog een extra dimensie: waar, in Gods 
naam, is God in dit lijden? Het boek Job worstelt met 
de vraag. Gastspreker J. Batist neemt ons mee op 
een zoektocht. 
 

Het kerstverhaal verbeeld 
In de lezing wordt ingegaan op vragen als: vanaf 
wanneer zien we de geboorte van Christus verbeeld 
en hoe dan precies? Wat veranderde er in de 
voorstelling in de loop van de tijd? Waarom zijn de 
os en de ezel bijvoorbeeld altijd aanwezig op deze 
voorstellingen? Waarom en hoe vieren we de 
geboorte van Christus door de tijd? 
 

Geloofsgesprek, hoe doe je dat? 
Een gesprek over geloof gaat over jezelf als gelovige, 
als medemens. De grote vragen van het leven komen 
ter sprake in het levensverhaal van een mens: Gods 
aanwezigheid, het lijden, verzoening en, hoop, de 
toekomst. Geloofsgesprek is vooral blijven luisteren, 
totdat in het levensverhaal iets hoorbaar wordt van 
de weg die God met de mens gaat.  
 

Maria Lichtmis en Blasiuszegen 
Zondag 2 februari wordt Maria Lichtmis gevierd. Wat 
is dit voor een kerkelijk feest? Ed Doe neemt u mee 
naar de Bijbelse en kerkelijke achtergrond van dit 
feest, dat vroeger het einde van de kersttijd 
betekende. Na afloop van de viering staan velen in 
de rij om de Blasiuszegen te ontvangen. Wat is dat 
voor een zegen?  

Ziekenzalving, waarom en hoe 
De ziekenzalving is een krachtige hulp in de 
levensfase waarin een ziek mens verkeert. Het 
sacrament helpt de zieke om te vertrouwen op God 
en om van daaruit het lijden te dragen. Het sterkt de 
zieke om om te gaan met de angst voor de dood en 
de beproevingen die hij/zij in zijn ziekte of ouderdom 
ervaart.  
 

Filmavond: ‘Maria Magdalena’ (uit 2018, NL ondertiteld) 

 
De groei van de ‘Jezus-gemeenschap’ gezien door de 
ogen van Maria Magdalena. Ze wordt in de film 
neergezet als een vrouw die verder wil in haar leven. 
Ook de verhouding tot de andere (mannelijke) 
volgelingen komt (op een eigen wijze) in de film aan 
bod. 
 

Boekbespreking: ‘Raak de wonden aan’ 
Uitleg en gesprek over een bijzonder boek. Volgens 
Tomás Halík is het wezenlijk voor ons geloof, dat het 
een gewond geloof is. In ons geloof staat immers 
een gewonde man centraal. Het is de uitdaging om 
als mens de wonden van Jezus zelf te ‘betreden’ en 
daarmee je eigen wonden en de wonden van de 
wereld te omvatten. 
 

Bijbelcursus: de parabels van Jezus 
Bekende verhalen – zoals de verloren Zoon – maar 
ook onbekende parabels komen tijdens de 4 
avonden aan bod. Wat wilde Jezus zijn toehoorders 
vertellen, waarom gaf Hij antwoord in de vorm van 
een parabel? Pastores José de Boer en Eli Stok 
nemen een aantal parabels met u door. 

Labyrint van kerkgeschiedenis 
Hoe wonderlijk God alles schiep, een prachtige serie 
van 29 platen vertellen ons dat. Om stil van te 
worden en om bij stil te staan.  
Door dit bijzondere labyrint spreken we over het 
milieu en het behoud van de schepping, voor nu, 
maar zeker voor later. Een actuele bezinningstocht. 

Pelgrimeren, onderweg gaan / zijn 
Waarom pelgrimeren mensen? Voor de middel-
eeuwse mens was het een religieuze activiteit. De 
moderne mens heeft vele verschillende motieven. 
Hoe is het om onderweg te zijn en hoe bereid je je 
erop voor? Marga is ervaringsdeskundige en vertelt 
u er graag over, ondersteunt door mooie plaatjes. 

Pasen verbeeld in de kunst 
Hoe geef je een mysterie zoals de verrijzenis van 
Jezus vorm in de kunst? Hoe verbeeld je het op het 
witte doek? Vele kunstenaars hebben zich dit 
afgevraagd en een vorm gevonden om anderen te 
raken. Diaken Melchior Kerklaan verzorgt een avond 
van verhaal en beeld over Pasen. 

Nachtwake, bij Jezus in de tuin verblijven 
In de nacht van Witte Donderdag naar Goede Vrijdag 
verblijven wij biddend met Jezus ‘in de tuin’ tot de 
vroege morgen wanneer de soldaten komen.  
Elke twee uur een gezamenlijke gebedsviering, 
tussendoor workshops of stil gebed in de kerk. Altijd 
weer een bijzondere nacht voor de deelnemers. 

Adressen van genoemde locaties 
 
Kerkgebouwen   (in alfabetische volgorde) 
Adelbertkerk: Minervaweg 7, 2624 MV te Delft 
Allerheiligst Sacrament: Poortlandplein 1, 2628 GH te Delft 
H.H. Antonius en Cornelius: Hoornseweg 11a, 2636 CM te Den Hoorn 
H.H. Franciscus en Clarakerk: Raamstraat 76, 2613 SE te Delft 
H. Jacobus de Meerdere: Burg. Musquetiersingel 58, 2636 GG te Schipluiden 
Maria van Jessekerk: Burgwal 20, 2611 GJ te Delft 

Het Onze Vader 
Het meest bekende gebed. Zo bekend dat we er 
misschien zelden bij stil staan. Maar ervaren we het 
gebed ook als een religieuze schat die in de kern op 
Jezus teruggaan? Het gebed is een dialoog tussen 
God en mens. Wat zeggen / bidden we? Wat is de 
opbouw van dit gebed? 

Filmmiddag: ‘De 100-jarige die uit het raam klom en 
verdween’ 
 
Mooie, komische, Zweedse film. Hoofdpersoon Allan 
Karlsson blikt op honderdjarige leeftijd terug op een 
onwaarschijnlijk leven vol toevallige ontmoetingen 
met historische beroemdheden, en beleeft intussen 
doldwaze avonturen. 

Kloosterweekeinde 
We laten ons leiden door het ritme van de  
Benedictijner monniken in de Adelbertabdij te 
Egmond: de gebedstijden in de kapel, maaltijden in 
stilte, rust of wandelen tussendoor en 
mogelijkheden tot gesprek.  
Direct aanmelden is noodzakelijk! We hebben een 
optie op de gastenkamers tot 15 oktober 
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