Рада Церков Делфту
www.raadvankerkendelft.nl
kerkendelft@outlook.com
__________________________________________________________________________________

ОГЛЯД, ПАСТОРСЬКА ПІДТРИМКА ТА МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ

ПРОТЕСТАНТСЬКИЙ МУНИЦИПІАЛ ДЕЛФТ
Розташування: Marcuskerk, вхід Roland Holstlaan 755, 2624 HJ Delft
Діяльності: захід та зустріч із чаєм та кавою:щосуботи вранці з 10:30 до 12:00.
Розташування: Nieuwe Kerk, Markt 80, Delft
Діяльності: Захід та зустріч із післяобідньою молитвою:щосереди вдень з 12:00 до
13:30.Повідомте на ресепшн,що ви прийшли на післяобідню молитву(тоді вхід вільний)
Розташування: Kapel van de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25, Delft
Діяльності: Консультація/бесіда без попередньої зустрічі з пастором міста: щоп’ятниці з 12:00
до 13:30.
Детальніше | контактна особа: www.pgdelft.nl | Міський пастор René Strengholt
stadspastor@pgdelft.nl
Розташування: Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft
Діяльності: захід та зустріч за чаєм та кавою: кожного першого та третього четверга місяця,з
10.00 до 11.45
Контактна особа: Henny Melis, h.melis@kpnmail.nl
Розташування:Hofkerk, Cort van der Lindenstraat 1, 2613 WP Delft
Діяльності: Захід і зустріч із душпастирськими консультаціями:щовівторка з 10.00 до 12.00
Контактна особа: ds. Fred van Helden, favanhelden@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Єврейська Синагога
Відкрита єврейська конгрегація Klal Yisrael
Розташування:Koornmarkt 12, 2611 EE Delft
Діяльності: З огляду на можливості і безпеку ,необхідно зареєструватися заздалегідь
beveiliging@klal-yisrael.nl
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Детальніше | Контактна особа: www.klal-yisrael.nl | Rabbijn Hannah Nathans rabbijnhannah@klalisrael.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aпостольське суспільство
Розташування:Van Adrichemstraat 277, 2614 BP Delft
Діяльності: будівля доступна для проведення зустрічей.
Детальніше | контактна особа: www.apgen.nl/delft | George Gelauff ggelauff@apgen.nl 0638317471
Примітка: Є шість волонтерів,які хочуть допомогти в графіку ротації на зборах,також в іншій
будівлі церкви поблизу місця проживання біженця.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------РИМО-КАТОЛИЦЬКА ПАРАФІЯ СВ. УРСУЛА ДЕЛФТ

Розташування:Maria van Jessekerk, Burgwal 20, 2611 GJ Delft
Діяльності: англомовне католицьке свято,щонеділі ввечері о 18.
Розташування:kapel van Stefanna, Aart van der Leeuwlaan 904, 2624 LW Delft
https://pietervanforeest.nl/stefanna/contact-en-route
Діяльності: Можливість поговорити один з одним.
Розташування:Franciscus en Clarakerk, Raamstraat 76, 2613 SE Delft
Діяльності:Якщо в цьому є потреба,люди також хотіли би організувати зустрічі тут.
Контактна особа: pastor José de Boer, www.rkdelft.nl/contact
Диякон Melchior Kerklaan готовий,за бажанням,провести особисту зустріч з людьми або взяти
участь у груповій дискусії.
Детальніше | контакт: Melchior Kerklaan melchiorkerklaan@gmail.com of www.rkdelft.nl/contact
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Реформованна Церква VRIJGEMAAKT
Розташування:Immanuëlkerk, Schoemakerstraat 1, 2628 VH Delft
https://www.gkvdelft.nl/nl/routebeschrijving
Діяльності: На додаток до церковної зали, є кілька менших кімнат, доступних для

зустрічей або мовних курсів, як зі столами, так і в більш неформальній атмосфері вітальні.
Якщо є потреба, ми можемо знайти для цього одну або кілька господинь/джентльменів.
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Крім того, пастор може бути присутнім і дати можливість, наприклад, для пастирської
бесіди.
Якщо є конкретне запитання щодо «приятелів», це питання можна поставити членам
церкви.
Детальніше | контакт:
- Rufus Fraanje, diaken: rufus.fraanje@solcon.nl, 06-43927159
- ds. Hans-Jan Roosenbrand, пастор: hansjanroosenbrand@gmailcom, 06-41120481
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIACONAAL INLOOPCENTRUM DE JESSEHOF
Розташування:Burgwal 50, 2611 GJ Delft
Діяльності: Людей з України запрошують у Jessehof у звичайні години роботи.

Аніта ван Вельзен і студент-священик Ад ван Луейн готові взяти на себе пастирські
бесіди та/або духовну опіку за умови наявності окремих перекладачів.
Детальніше | контакт:
- Години роботи: zie https://www.jessehof.nl/informatie/openingstijden/
- Координатор: Anita van Velzen, anitavanvelzen@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMUNITY “TASTE” DELFT
Розташування:Roland Holstlaan 751, 2624 KA Delft
Діяльності:

- «П’ятниця смаку»: відкрито щоп’ятниці з 10:00 до 12:00 та з 15:00 до 18:00 на каву,
чай, тістечка. Їжа по сусідству щоп’ятниці ввечері (коштує 3,50 євро). Реєструйтеся
заздалегідь на сайті або заходьте вранці.
- Святкування: щонеділі о 15.00. Переклад англійською зазвичай присутній.
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- Сад працює з 8 ранку до 20 вечора. Заборонено палити та/або вживати алкоголь.
Детальніше| контактна особа: Iris Rodenburg irisbroos@hotmail.com | www.tastedelft.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KERK DELFGAUW
Розташування:Zuideindseweg 7, 2645 BD Delfgauw
Час: з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 12.00
Діяльності: Церква відкрита для кави,зустрічі та спілкування з біженцями з України.
Детальніше | контактна особа: www.kerkdelfgauw.nl | Jolanda van Wijk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVANGELIEGEMEENTE ‘DE DEUR’
Розташування:Zuiderweg 80, 2289 BR Rijswijk ( в пішій доступності від трамвайної зупинки
Brasserskade Delft)
Діяльності:
- Спілкуйтеся з російськомовними християнами через всесвітню мережу євангельської
церкви De Deur, включаючи церкви в Україні та Росії.
- Душпастирське консультування з приводу травм і стресу. Після кожної церковної
служби пастор доступний для особистої бесіди та молитви. Також можливі домашні
візити.
- Кожної неділі обідайте з родиною з церкви після недільного ранкового богослужіння.
Транспорт може бути організований.
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– У нашій церкві є можливості зв’язатися з членом церкви як мовним приятелем або
приятелем. Також є варіанти репетиторства з різних шкільних предметів за невелику
плату.
– Щоп’ятниці ввечері о 20:00 проходить веселий молодіжний вечір для молоді 12-20
років. Цей вечір є доступним, і заходи часто також підходять для біженців.
– Наша церква багатокультурна, і під час богослужінь доступний переклад англійською.
Деякі члени Церкви можуть говорити російською.
Детальніше | контактна особа : voorganger Henk Brusse | 06-38713964
| h.brusse1970@gmail.com | www.dedeur.net
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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