Raad van Kerken Delft
www.raadvankerkendelft.nl
kerkendelft@outlook.com
__________________________________________________________________________________

OVERZICHT ONTMOETINGSPUNTEN
Locatie: Marcuskerk, ingang Roland Holstlaan 755, 2624 HJ Delft
Activiteit(en): Inloop en ontmoeting met koffie en thee: elke zaterdagochtend van 10.30 tot 12.00
uur.
Locatie: Kapel van de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25, Delft
Activiteit(en): Inloopspreekuur/gesprek zonder afspraak met de stadspastor: elke vrijdag van 12.00
tot 13.30 uur.
Meer info | contactpersoon: www.pgdelft.nl | Stadspastor René Strengholt stadspastor@pgdelft.nl
Locatie: Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft
Activiteit(en): Inloop en ontmoeting met koffie en thee: elke eerste en derde donderdag van de
maand, van 10.00 tot 11.45 uur.
Contactpersoon: Henny Melis, h.melis@kpnmail.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOODSE SYNAGOGE
Open Jewish Congregation Klal Yisrael
Locatie: Koornmarkt 12, 2611 EE Delft
Activiteit(en): Gezien de capaciteit én de beveiliging is het noodzakelijk vooraf aan te melden
via beveiliging@klal-yisrael.nl
Meer info | contactpersoon: www.klal-yisrael.nl | Rabbijn Hannah Nathans rabbijnhannah@klalisrael.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APOSTOLISCH GENOOTSCHAP
Locatie: Van Adrichemstraat 277, 2614 BP Delft
Activiteit(en): gebouw is beschikbaar voor ontmoetingsbijeenkomsten.
Meer info | contactpersoon: www.apgen.nl/delft | George Gelauff ggelauff@apgen.nl 06-38317471
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NB: Er is een zestal vrijwilligers beschikbaar die in een roulatieschema mee willen helpen bij
ontmoetingsbijeenkomsten, ook in een ander kerkgebouw dichtbij de woonlocaties van de
vluchtelingen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Locatie: kapel van Stefanna, Aart van der Leeuwlaan 904, 2624 LW Delft
https://pietervanforeest.nl/stefanna/contact-en-route
Activiteit(en): Mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Vanuit de Adelbertparochie is men
thuis in de kapel van Stefanna.
Locatie: Franciscus en Clarakerk, Raamstraat 76, 2613 SE Delft
Activiteit(en): Als daar behoefte aan is, wil men hier ook graag ontmoetingen/gesprek faciliteren.
Contactpersoon: pastor José de Boer, www.rkdelft.nl/contact
Diaken Melchior Kerklaan is bereid, indien gewenst, om persoonlijk met mensen in gesprek te gaan,
dan wel bij een groepsgesprek aanwezig te zijn.
Meer info | contact: Melchior Kerklaan melchiorkerklaan@gmail.com of www.rkdelft.nl/contact
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT
Locatie: Immanuëlkerk, Schoemakerstraat 1, 2628 VH Delft
https://www.gkvdelft.nl/nl/routebeschrijving
Activiteit(en): Naast de kerkzaal zijn er nog enkele kleinere zalen beschikbaar voor ontmoeting of
taalcursussen, zowel met tafels als in meer informele woonkamer-sfeer. Als er behoefte is, kunnen
wij hier een of meer gastvrouwen/heren voor zoeken. Daarnaast kan de predikant aanwezig zijn en
gelegenheid geven, bijvoorbeeld voor een pastoraal gesprek.
Als er een concrete vraag is naar ‘buddies’, kan men deze vraag neerleggen bij de kerkleden.
Meer info | contact:
- Rufus Fraanje, diaken: rufus.fraanje@solcon.nl, 06-43927159
- ds. Hans-Jan Roosenbrand, predikant: hansjanroosenbrand@gmailcom, 06-41120481
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIACONAAL INLOOPCENTRUM DE JESSEHOF
Locatie: Burgwal 50, 2611 GJ Delft
Activiteiten: Mensen uit Oekraïne zijn welkom in de Jessehof, gedurende de reguliere
openingstijden.
Anita van Velzen en priesterstudent Ad van Luijn zijn bereid pastorale gesprekken en/of geestelijke
verzorging op zich te nemen, mits er discrete tolken aanwezig zijn.
Meer info | contact:
- Openingstijden: zie https://www.jessehof.nl/informatie/openingstijden/
- Coördinator: Anita van Velzen, anitavanvelzen@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMMUNITY “TASTE” DELFT
Locatie: Roland Holstlaan 751, 2624 KA Delft
Activiteit(en):
- ‘Taste Friday’: elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 en van 15.00 tot 18.00 uur open voor koffie, thee,
taart. Elke vrijdagavond een buurtmaaltijd (kosten € 3,50). Vooraf opgeven via de website of door ’s
ochtends even langs te komen.
- Viering: elke zondag om 15.00 uur. Engelse vertaling meestal aanwezig.
- De tuin is tussen 08.00 ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds geopend. Het is niet toegestaan om te
roken en/of om alcohol te nuttigen.
Meer info | contactpersoon: Iris Rodenburg irisbroos@hotmail.com | www.tastedelft.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KERK DELFGAUW
Locatie: Zuideindseweg 7, 2645 BD Delfgauw
Tijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Activiteit(en): Kerk open voor koffie, praatje en ontmoeting met vluchtelingen uit Oekraïne.
Meer info | contactpersoon: www.kerkdelfgauw.nl | Jolanda van Wijk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVANGELIEGEMEENTE DE DEUR DELFT
Locatie: Zuiderweg 80, 2289 BR Rijswijk (op loopafstand van tramhalte Brasserskade Delft)
Activiteit(en):
- Contact leggen met Russisch sprekende christenen via het wereldwijde netwerk van
Evangeliegemeente De Deur waaronder kerken in Oekraïne en Rusland.
- Elke zondag “Eat en meet” : eet aansluitend op de zondagochtenddienst mee bij een gezin uit de
kerk. Voor vervoer kan worden gezorgd.
- Er zijn mogelijkheden in onze kerk voor koppeling aan een kerklid als taalmaatje of buddy. Ook zijn
er mogelijkheden voor bijles in diverse schoolvakken tegen een kleine vergoeding.
- Elke vrijdagavond is er om 20:00 uur een gezellige jongerenavond voor jongeren van 12-20 jaar.
Deze avond is laagdrempelig en de activiteiten zijn vaak ook geschikt voor vluchtelingen.
Meer info | contactpersoon : voorganger Henk Brusse | 06-38713964 | h.brusse1970@gmail.com |
www.dedeur.net
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OVERZICHT PASTORALE ONDERSTEUNING
PROTESTANTSE GEMEENTE DELFT
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80, Delft
Activiteit(en): Inloop en ontmoeting met middaggebed: elke woensdagmiddag van 12.00 tot 13.30
uur. Bij de balie melden dat u voor het middaggebed komt (toegang is dan gratis).
Meer info | contactpersoon: www.pgdelft.nl | Stadspastor René Strengholt stadspastor@pgdelft.nl
Locatie: Hofkerk, Cort van der Lindenstraat 1, 2613 WP Delft
Activiteit(en): Inloop en ontmoeting met pastoraal spreekuur: elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Contactpersoon: ds. Fred van Helden, favanhelden@gmail.com

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE ST. URSULA DELFT
Locatie: Maria van Jessekerk, Burgwal 20, 2611 GJ Delft
Activiteit(en): Engelstalige RK viering, elke zondagavond om 18.00 uur
Locatie: Franciscus en Clarakerk, Raamstraat 76, 2613 SE Delft
Activiteit(en): Als daar behoefte aan is, wil men hier ook graag ontmoetingen/gesprek faciliteren.
Contactpersoon: pastor José de Boer, www.rkdelft.nl/contact
Diaken Melchior Kerklaan is bereid, indien gewenst, om persoonlijk met mensen in gesprek te gaan,
dan wel bij een groepsgesprek aanwezig te zijn.
Meer info | contact: Melchior Kerklaan melchiorkerklaan@gmail.com of www.rkdelft.nl/contact
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT
Locatie: Immanuëlkerk, Schoemakerstraat 1, 2628 VH Delft
https://www.gkvdelft.nl/nl/routebeschrijving
Activiteit(en): Naast de kerkzaal zijn er nog enkele kleinere zalen beschikbaar voor ontmoeting of
taalcursussen, zowel met tafels als in meer informele woonkamer-sfeer. Als er behoefte is, kunnen
wij hier een of meer gastvrouwen/heren voor zoeken. Daarnaast kan de predikant aanwezig zijn en
gelegenheid geven, bijvoorbeeld voor een pastoraal gesprek.
Als er een concrete vraag is naar ‘buddies’, kan men deze vraag neerleggen bij de kerkleden.
Meer info | contact:
- Rufus Fraanje, diaken: rufus.fraanje@solcon.nl, 06-43927159
- ds. Hans-Jan Roosenbrand, predikant: hansjanroosenbrand@gmailcom, 06-41120481
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIACONAAL INLOOPCENTRUM DE JESSEHOF
Locatie: Burgwal 50, 2611 GJ Delft
Activiteiten: Mensen uit Oekraïne zijn welkom in de Jessehof, gedurende de reguliere
openingstijden.
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Anita van Velzen en priesterstudent Ad van Luijn zijn bereid pastorale gesprekken en/of geestelijke
verzorging op zich te nemen, mits er discrete tolken aanwezig zijn.
Meer info | contact:
- Openingstijden: zie https://www.jessehof.nl/informatie/openingstijden/
- Coördinator: Anita van Velzen, anitavanvelzen@hotmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EVANGELIEGEMEENTE DE DEUR DELFT
Locatie: Zuiderweg 80, 2289 BR Rijswijk (op loopafstand van tramhalte Brasserskade Delft)
Activiteit(en):
- Contact leggen met Russisch sprekende christenen via het wereldwijde netwerk van
Evangeliegemeente De Deur waaronder kerken in Oekraïne en Rusland.
- Pastorale counseling voor trauma- en stressverwerking. Na elke kerkdienst is de voorganger
beschikbaar voor een persoonlijk gesprek en gebed. Ook huisbezoek is mogelijk.
- Onze kerk is multicultureel en er is Engelse vertaling beschikbaar tijdens de kerkdiensten. Enkele
kerkleden kunnen Russisch spreken.
Meer info | contactpersoon : voorganger Henk Brusse | 06-38713964 | h.brusse1970@gmail.com |
www.dedeur.net
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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