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Om u op de hoogte te houden van de groeiende samenwerking tussen de Adelbert-, Franciscus &
Clara- en Sacramentskerk krijgen parochianen van elk van de kerken regelmatig deze nieuwsbrief.
Gezamenlijke viering in de Adelbert
Aanstaande zondag, 14 november om 10 uur vieren we
gezamenlijk in de Adelbertkerk.
Diaken Kerklaan gaat voor in een woord- en communieviering
verzorgd door de mensen van de Adelbertkerk. In de Sacramentsen Franciscus & Clarakerk is dan geen viering.
We hopen dat u allemaal komt. Samen vieren is ontmoeten met God en met elkaar. Weet u iemand
waarvoor het moeilijk is om naar de Adelbertkerk te komen? Misschien heeft een nog een plaatsje vrij in
uw auto. We hadden na afloop graag gezamenlijk koffie gedronken maar door de aangescherpte
coronaregels is dat helaas nu niet mogelijk.
Op 12 december zal er weer een gezamenlijke viering zijn, dan in de Franciscus & Clarakerk. En op 9
januari vieren we samen in de Sacramentskerk, met aansluitend de nieuwjaarsreceptie.
Bereikbaarheid van de Adelbertkerk.
De Adelbertkerk ligt aan de Minervaweg 7. De kerk is
rolstoeltoegankelijk en er is een invalidentoilet.
Met fiets vanuit de Wippolder kunt u het beste over de
Abtwoudsebrug en de -weg komen. Bij de Röntgenweg
linksaf en aan het eind ligt de kerk aan de linkerkant.
Met de fiets vanuit het Westerkwartier gaat u over de
Krakeelpolderweg en de Papsouwselaan tot halverwege
e
en dan linksaf de Mercuriusweg in. Vervolgens 2 straat
rechtsaf de Röntgenweg op. Er zijn voldoende
fietsenrekken. Voor een aantal fietsen is er plaats in de
tuin. Het hek wordt tijdens de viering afgesloten.
Met de auto vanaf de Papsouwselaan bij het
Delflandplein linksaf richting het spoor. Vanaf de
Voorhofdreef is het bij het Delflandplein rechtsaf. Er is
voldoende parkeergelegenheid langs de Minervaweg, de Vulcanusweg en op het Minervaplein. Parkeren is vrij.

Omdat het “even wennen” is om naar een andere locatie te gaan, heeft de Adelbertgemeenschap voor
haar parochianen een vervoersdienst opgesteld. Meldt u zich a.u.b aan indien u vervoer nodig heeft of
indien u een of meerdere parochianen een lift kunt geven. Coördinatie is in handen van mw Marian van
Dijck (vrijwilligers@adelbertdelft.nl -- 06 360 43 983).

Over het artikel in het AD Delft
Een paar weken geleden stond er een artikel in het Algemeen Dagblad over onze kerken. In deze
weergave van een interview met pastoor Verbakel werd de indruk gewekt dat er al besluiten zijn
genomen over de kerkgebouwen in Delft en dat onze Ursulaparochie uiteindelijk verder gaat in de
Maria van Jessekerk en de Sacramentskerk. Dat is onjuist en betreuren we. Vorig weekend is in de
vieringen hierover al een corrigerende mededeling gedaan van de pastoor.
De gesprekken en activiteiten van de kern- en werkgroepen van Adelbert-, Franciscus & Clara- en de
Sacramentskerk zijn gericht op het samenbrengen van onze 3 kerkgemeenschappen. ‘Eerst het geloof
en de mensen, dan pas de stenen’, is het motto van de gezamenlijke kerngroepen.
Natuurlijk, op termijn zullen we een keuze moeten maken in welke kerkgebouwen wij verder gaan. Wat
voor parochiegemeenschap willen we zijn en welke gebouwen passen daar dan bij? En iedereen begrijpt
dat zo’n beslissing nog lastig genoeg wordt. Maar voorlopig is een beslissing over sluiting van
kerkgebouwen niet aan de orde.
Twee werkgroepen van start
Inmiddels zijn twee werkgroepen gestart om onze samenwerking verder vorm te geven.
De werkgroep Vieren gaat met ideeën en plannen komen voor uitwisseling van vieringen en
gezamenlijke vieringen in het komend jaar. Na onze gezamenlijke vieringen in november, december en
januari komt er een gevarieerder aanbod.
De werkgroep Opdracht formuleert een beschrijving en opdracht voor onze toekomstige gezamenlijke
kerkgemeenschap. Die gemeenschap moet een thuis zijn voor de huidige parochianen, maar ook van
betekenis voor mensen die er (nog) geen deel van zijn. En natuurlijk wordt dat met u besproken.
We zijn de werkgroepleden dankbaar dat zij dit op willen pakken. Beide werkgroepen zijn nog niet
volledig gevuld uit elk van de drie kerkgemeenschappen. Mocht u belangstelling hebben om mee te
doen, laat dat dan een lid van uw kerngroep weten.
Diaconaal weekend 20 en 21 november, voedselinzameling voor de Voedselbank Delft
Het weekeinde van 20 en 21 november is het diaconaal weekeind in onze parochie. Er worden dan
voedsel en allerlei houdbare producten (deodorant, schoonmaakmiddelen, maandverband, etc.)
ingezameld voor de Voedselbank. Onze kerken zijn dan geopend voor uw gaven:
De Adelbertkerk is geopend op zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur en zondag van 12.30 tot 14.00 uur.
De Franciscus & Clarakerk is geopend op zaterdag en zondag van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sacramentskerk is geopend op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en zondag van 10.15 tot 14.30 uur.
Een voorbede van het afgelopen weekeinde

Adventskaarsen voor de Adventsactie

Laten we bidden voor onze geloofsgemeenschappen hier in Delft, die samenkomen rond
uw Woord en Sacrament; dat zij een leerschool
mogen zijn in liefde en gemeenschap en dat
zij het komend jaar mogen groeien naar
één liefdevolle gemeenschap.

Op 21 en 28 november zijn in onze
kerken adventskaarsen te koop voor 3
euro. De opbrengst komt ten goede aan
de adventsactie.

