Inhoudsopgave

Redactioneel

Visie
1
Redactioneel
1
Christelijk geloof en interreligieuze
dialoog
2
Geloven met kinderen
3
Medeleven
4
Wekelijkse bloemengroet
4
Bij de vieringen
4
Het vormsel 2011
6
Verslag van de Taizé-viering
6
Vreugde
8
Uit de AKM...
8
Informatieavond in de Regenboog
over de r.k. clustervorming
9
Actie Kerkbalans 2011
9
40 jaar Oecumene in de Merenwijk
10
Oproep aan alle musici in de Regenboog10
Tuinieren
10
Doornse Catechismus
11
Voorbereiding op Pasen
11
Gevraagd: Goede doelen voor
opbrengst Milieugroep
11
Interview werkgroep Regenboog Open 11
Wijzigingen Mierenboekje
15
Fotoarchief
15
Uitnodiging voor de Wereldgebedsdag 15
Colour your Mind 2011
16
NBG gaat partnerschap aan met
West Afrika
16
Philippus
17
Agenda
18

Sinds enige tijd staat het Bulletin ook op het
Internet. Dus als u al zo ver bent dat u teksten
liever leest vanaf uw computerscherm of op uw
e-reader dan van papier, ga dan naar
www.deregenboogmerenwijk.nl. Of misschien
wilt u een bepaalde foto liever in kleur zien dan
in zwart-wit, ook dat kan (vaak) in de webversie van het Bulletin. Hierbij moet wel een
kleine kanttekening gemaakt worden. De webversie kan een beetje afwijken van de originele
versie omdat persoonsgegevens en andere
zaken die zich wat minder goed lenen voor het
Internet verwijderd worden. Iedereen die kopij
instuurt via e-mail, krijgt vanaf nu een
(automatisch) bericht waarin op de
mogelijkheid gewezen wordt om de bijdrage
niet op te laten nemen in het Bulletin op het
Internet.
Dit Bulletin opent met de vraag of het geloof in
Jezus Christus als “HET Licht der wereld” of
als “DE Zoon van God” een dialoog met
andere wereldgodsdiensten in de weg staat.
Bep Willers vervolgt met een boeiend stuk over
de dialoog binnen het gezin: over geloven met
kinderen.
De pastores belichten de thema’s van de
vieringen op 6 maart (Gesprek op Zondag), op
9 maart (Aswoensdag) en op 20 maart
(Verheerlijking op de berg), terwijl Frances
Verhaar terugblikt op de Taizé-viering van 30
januari. We lezen waar de AKM zich
momenteel mee bezig houdt en worden
uitgenodigd voor een informatieavond op 21
maart over de RK clustervorming in Leiden.

Visie
De oecumenische geloofsgemeenschap ‘De
Regenboog’ voelt zich geïnspireerd door de
Bijbel en wil in navolging van Jezus Christus
een open huis zijn voor iedereen, jong en oud.
In dit huis ontmoeten we elkaar en stellen we
ons open voor anderen. We willen ons geloof
beleven en belijden in oecumenische
vieringen, in dienen en leren, in omzien naar
elkaar.
In de oecumene zoeken we naar een bredere
invulling van ons geloof, in eenheid én
verscheidenheid. De veelkleurigheid van onze
tradities en van onze persoonlijke
geloofsbeleving vormt een bron van
voortdurende verrijking, die ons in alle facetten
van het leven bezielt. Daarin voelen we ons
verbonden met mensen overal ter wereld en
van alle tijden.
Met het vuur van ons geloof willen we ook
mensen buiten de kerk, de wijk en de stad, in
de wereld om ons heen, dichtbij en veraf, in
woord en daad warmte bieden.

Het 40-jarig jubileum van onze
geloofsgemeenschap krijgt meer en meer
gestalte. Voor diverse activiteiten worden
deelnemers gevraagd. De leden van de
werkgroep “De Regenboog open” nodigen ons
van harte uit om ook eens doordeweeks (van
10.00-12.00 uur) langs te komen in de
Regenboog voor een kopje koffie, een gezellig
praatje of een bezoek aan het Stiltecentrum.
Eventueel kunt u foto’s meebrengen voor het
nieuwe fotoarchief, maar foto’s e-mailen is
waarschijnlijk handiger.
Tenslotte wordt onze aandacht gevraagd voor
enkele kerkelijke activiteiten buiten de
Regenboog en voor de column van Corine.
De Redactie

1

Christelijk geloof en interreligieuze dialoog
Een discussiebijdrage voor de Raad van Kerken van Karel Blei
De Rozenkring houdt zich dit seizoen intensief
bezig met de betekenis van Jezus voor het
christelijk geloof aan de hand van het boek
“Een mens-vol van geest. Jezus in woord en
beeld”. De Raad van Kerken formuleerde rond
dit thema onlangs de vraag: Zou het niet
verstandig zijn als christelijke theologen minder
accent leggen op de christologie en meer in
zetten op de ene God? Inzetten bij
Deuteronomium 6,4, het sjema van Israël,
nodigt toch uit om de eenheid van God naar
voren te schuiven? Biedt zo´n accent niet een
gemakkelijker aanknopingspunt naar andere
religies, en zeker naar jodendom en islam, dan
een insteek vanuit de christologie? De Raad

legde de vraag voor aan dr. Karel Blei, een
man met een lange staat van dienst in de
kerken en de theologie; theoloog uit Haarlem,
op dit moment werkend aan een uitgave over
de theoloog Karl Barth. Hoe zou hij de vraag
willen beantwoorden?
[de digitale versie van dit artikel staat op de
website van DE RAAD VAN KERKEN. Gebruik
onderstaande link om het artikel te lezen.
de webmaster]
http://www.raadvankerken.nl/pagina/1387/chris
tologie

Geloven met kinderen
Waarover raak ik verwonderd, waarover
verbijsterd? Geeft geloof mij troost, richting?
Aan welke gewoontes, rites en geloofswoorden
hecht ik zelf en hoe komt dat tot uitdrukking?
Welk beeld van God heb ik eigenlijk? Wie is hij
voor mij? Wat denk ik dat God kan en doet?
Ook nadenken over de vraag hoe je eigen
geloof is ontstaan en wat je hiervan graag aan
je kinderen wilt doorgeven en wat niet, kan
behulpzaam zijn.

Er bestaat een gezegde: “ Als je je kind
wiskunde wilt leren, moet je niet alleen
wiskunde, maar vooral je kind leren kennen.”
Als het om het doorgeven van geloof gaat, zou
ik daaraan toevoegen dat je ook jezelf, als
opvoeder, moet kennen. Alles begint immers
bij wat je zelf gelooft en de manier waarop je je
geloof beleeft. Ik weet niet of ‘ je kinderen
gelovig opvoeden’ een beslissing is die je echt
bewust neemt. Vaak zal het iets
vanzelfsprekends zijn omdat je zelf gelovig
bent opgevoed en/of omdat je ervaren hebt dat
geloof voor jezelf waardevol is. Dat geloof wil
je dan doorgeven aan je kind.

Bouwstenen aanreiken
Opvoeden met geloof gaat natuurlijk niet alleen
over naar de kerk gaan, bijbelverhalen lezen
en bidden. Het beslaat een veel breder terrein.
Wil je dat je kind zich ook in religieuze zin
ontwikkelt, dan moeten daarvoor bouwstenen
worden aangereikt. En dat kan al in heel kleine
dingen zitten. Je verwonderen over de natuur
en over het leven, respect tonen voor andere
mensen, dankbaar en blij zijn met ‘gewone
dingen, de tijd nemen voor een gesprekje,
verhalen uit de kinderbijbel lezen, enz.
Als je openstaat voor de diepere momenten in
je leven, voor ervaringen waarbij je het gevoel
hebt dat er ‘meer’ is, dat God iets met het
leven te maken heeft, geef je daarvan vanzelf
iets mee aan je kinderen. Dit kan voelbaar
worden in het dagelijks leven.

Jonge ouders van nu kunnen in het gelovig
opvoeden van hun kinderen niet zonder meer
voortbouwen op wat hun ouders hen
meegaven. Vaak zijn zij nog zoekend hoe ze
voor zichzelf inhoud kunnen geven aan
geloven en tegelijkertijd willen zij ook vorm
geven aan de geloofsopvoeding. Je eigen
gelovige opvoeding kan wel een belangrijk
voorbeeld zijn. Als daar een stevige basis is
gelegd, vormt dat een rijke bron om uit te
putten.
Gelovig opvoeden stelt aan ouders vooral
vragen zoals: Wat geloof ik zelf en hoe speelt
mijn geloof een rol in mijn dagelijkse leven?
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Opvoeden met geloof gaat ook over fouten
mogen maken, over vergeving, over liefdevol
zijn, laten zien dat je een betrouwbare ouder
bent. Niet met grote woorden, maar door het
voor te leven. Kinderen zijn gevoeliger voor
wat je doet, dan voor wat je zegt. Wat je wilt
overbrengen, moet je laten zien.

Naast de bijbelverhalen zijn ook (eigen)
rituelen, de vaste gebruiken bij belangrijke
momenten in het leven, waardevolle
bouwstenen. Het voordoen door ouders, legt
een basis voor het nadoen en meedoen van
kinderen. Bijvoorbeeld door de doopkaars aan
te steken bij een verjaardag, voor het slapen
gaan een gebed bidden en God vragen het
kind deze nacht te behoeden en te bewaren,
een kaars aansteken als iemand ernstig ziek
is, op een vaste plek in huis een viertafel
maken, enz. Op deze manier schenk je
aandacht aan wat er meer is dan de dagelijkse
beslommeringen. Het gaat er niet om dat het
kind het begrijpt, maar dat het de beleving
vóelt. De verwondering groeit in het kind en het
staat open voor het bijzondere. Het begrijpt
(voelt) wel de bedoeling van rituelen.
Rituelen bevorderen ook het gevoel dat je bij
elkaar hoort. Je doet iets sàmen!

Verhalen
In de geloofsopvoeding gaat het, vooral bij
jonge kinderen, om tradities, symbolen,
gewoontes en inhoud die je bewust
overdraagt, zodat je kind die kan overnemen
en er gaandeweg wellicht ook zelf betekenis
aan kan geven. De religieuze ontwikkeling van
kinderen moet gevoed worden. Het is niet iets
wat vanzelfsprekend komt aanwaaien. Die
voeding zit onder andere in het vertellen van
(bijbel)verhalen. Die verhalen zorgen ervoor
dat je woorden aangereikt krijgt. Mensen
vertellen hierin wat hun ervaringen met God
zijn en kinderen leren zo zelf te herkennen
wanneer iets van God is. Zo krijgen zij de
mogelijkheden zich een beeld van God te
vormen en met hem een relatie op te bouwen.

Bep Willers- van Oostwaard

Medeleven
Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden
stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores? Dank u.

Wekelijkse bloemengroet
De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt,
als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap.
Indien u ons op daarvoor in aanmerking komende mensen wilt attenderen kunt u hun naam & adres /
verpleegadres opgeven bij:
Atie Segaar Primuladuin 3
Telefoon: 521 00 42

Bij de vieringen
Viering met Gesprek op zondag
De voorbereidingscommissie heeft “de Heilige
Geest” aangedragen als thema voor het
Gesprek op Zondag op 6 maart. Aanleiding
vormde het artikel van Jan Oegema in Trouw
van 25 mei 2010 met de titel:
De trage troost van de ontwrichter

Aswoensdag
Aswoensdag (9 maart 19.30 uur) is het begin
van de veertig dagen waarin mensen zich
bezinnen op hun leefwijze; waarin zij hun doen
en laten afstemmen op hun geloof in God.
Veertig dagen die ons herinneren aan gelovigen
in de Schrift zoals:
Elia, die 40 dagen in de woestijn was eer hij God
ontmoette;
Israël, dat 40 jaar in de woestijn woonde,
voordat zij het nieuwe land konden betreden;
Mozes, die 40 dagen zonder eten en drinken, op
de berg bij God verkeerde;
Jezus, die 40 dagen in de woestijn doorbracht in
vasten en gebed.

[de digitale versie van dit artikel staat op de
website TROUW. Gebruik onderstaande link
om het artikel te lezen.
de webmaster]
We zien uit naar een inspirerende viering.
Ds. John Boon

http://www.trouw.nl/religie-filosofie/opinie/article3076648.ece/De_trage_troost_van_de_ontwrichter.html?all=true
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Zo staan we aan het begin van veertig dagen,
waarin we proberen af te zien van wat gewoon
en vanzelfsprekend is; waarin we op zoek gaan
naar God en onze naaste; veertig dagen die ons
in- en uitwendig reinigen om als nieuwe mensen
op te staan.
Wanneer we op Aswoensdag met as een
kruisteken ontvangen wil dat enerzijds symbool
zijn van verootmoediging en ons tegelijkertijd
herinneren aan de tijdelijkheid van ons bestaan.
Stof zijn we en tot stof zullen we wederkeren:
memento homo, quia pulvis es, et in pulverem
reverteris.

Verheerlijking op de berg
Op zondag 20 maart staat de verheerlijking
van Jezus op de berg centraal. Waar het
evangelie van een week eerder ons vertelt
over een Jezus die beproefd wordt in de
woestijn, daar zien we nu een soevereine
hemelse gestalte. In de gang door de veertig
dagen leren we zo verschillende aspecten van
Jezus Christus kennen. Vandaag valt de
nadruk op zijn hemelse oorsprong.
Het bijzondere van het contrast tussen
beproeving en verheerlijking is het verband dat
in de evangeliën daartussen gelegd wordt. Het
gaat niet om “na regen komt zonneschijn”; het
gaat erom dat we in de lezingen van de
Veertigdagentijd juist in het zicht van lijden en
dood het licht van God ervaren. Dat God te
midden van pijn en verdriet aanwezig is, is een
soms moeilijk bevochten, maar wezenlijke,
ervaring van mensen door de eeuwen heen tot
de dag van vandaag toe.

Wanneer wij de palmtakken verbranden met de
geur van wierook, dan nemen wij ons voor ons
om te keren tot God en ons leven als een
aangenaam offer dienstbaar te maken aan God
en onze naaste. U kunt de palmtakjes van het
afgelopen jaar vanaf nu inleveren in de mand in
de pastoreskamer.
U wordt van harte uitgenodigd aan deze viering
van het begin van de 40-dagentijd deel te
nemen.
Het is inmiddels traditie dat ook het
Regenboogkoor aan deze viering zijn
medewerking verleent.

Ds. Inge Smidt

Ds. John Boon

Het Vormsel in 2011
Op 11 juni, zaterdag voor Pinksteren, wordt het Vormsel toegediend in de Sint Petruskerk. In de
periode daarvoor, in april en mei, worden de kinderen hierop voorbereid met een eigentijds project.
De ‘aanstaande’ vormelingen en de ouders krijgen begin maart een persoonlijke uitnodiging voor een
kennismakingsavond. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rein Bakhuizen van den
Brink. Telefoon 071 5212950. Email dziewon@xs4all.nl

Verslag van de Taizé-viering op zondag 30.01.2011
e

Aanleiding voor deze viering was de 33
Europese jongerenontmoeting in Rotterdam
georganiseerd door de gemeenschap van
Taizé van 28 december 2010 tot 1 januari
2011. Dit gebeurde op uitnodiging van de
Nederlandse bisschoppenconferentie, het
moderamen van de Protestantse Kerk in
Nederland en de Nederlandse Raad van
Kerken. Bij de duizenden jongeren actief in de
lokale kerken, voegden zich meer dan 20.000
jongeren vanuit heel Europa voor vijf dagen
van uitwisseling en gebed over de thema’s:
‘vreugde, vergeving en mededogen’. Met deze
nieuwe etappe in de ‘Pelgrimage van
vertrouwen op aarde’ wil de gemeenschap van
Taizé de weg voortzetten van zijn stichter frère
Roger, om jongeren te ondersteunen in hun

zoektocht naar verzoening en vrede. Niet
alleen tussen christenen, maar tussen alle
mensen.
In de Taizé-viering wordt geprobeerd even
afstand te nemen van de drukte van alledag en
te zoeken naar de beleving van innerlijk leven.
Dat gebeurt door meditatief gebed en door de
liederen die in de gebedsvieringen gebruikt
worden. Het zijn korte liederen die gewoonlijk
vele malen achter elkaar gezongen worden.
De gedachte hierachter is, dat het lied als een
gebed in ons onderbewustzijn een plaats vindt
en zo de hele dag kan dienen als meditatief,
stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen
een of twee regels lang, vierstemmig of canon
en worden ze begeleid door orgel of gitaar met
eventueel enkele solo-instrumenten. Wie voor
4

het eerst een Taizé-viering meemaakt, zal
misschien even moeten wennen aan het
meditatieve karakter. Maar wie zich overgeeft
aan de eenvoud van de liturgie en de
herhaalde teksten op zich laat inwerken, zal
een diepe innerlijke vrede en vreugde kunnen
smaken.

uitgesproken hoe wij dorsten naar
levensvreugde en dankten we voor Jezus
Christus in wie ons een lichtend voorbeeld is
gegeven. Met elkaar zongen we Laudate
omnegentes, laute Dominum(Verblijdt u alle
volken, verblijdt u in de Heer). Het was een
van de korte gezangen die meerdere keren
herhaald werd. Het Regenboogkoor bood de
zingende gemeenschap een goede
ondersteuning en zorgde voor
meerstemmigheid.

De voormalige Taizé-groep, de bezoekers van
de Taizé-dagen in Rotterdam, de
liturgiecommissie van het Regenboogkoor en
ds. John Boon bereidden deze viering
zorgvuldig voor. Om de sfeer van Taizé op te
roepen, werd een zelfde versiering gebruikt als
in de kerk in Taizé. De waxinelichtjes
verbeelden het brandoffer en de oranje doeken
op de zwarte achtergrond de vlammen, die
samen met de wierook dienen om onze
gebeden naar God te laten opstijgen. De
jongeren maakten in Rotterdam een schilderij
(links op de foto onder de lezenaar). Daarop is
te zien dat verschillende handen de wereld
dragen. De gedachte er achter is: “Als we
allemaal een handje helpen, dan zal een
betere wereld werkelijkheid worden”.

Het Regenboogkoor o.l.v. Marja Goudzwaard
met aan het orgel Wilfred van de Wal
Lector Corine Knoester las uit Psalm 100:
“Juich de Heer toe… Erken het, de Heer is
God..., Hem behoren we toe”. Daarna zongen
we: “Alles wat adem heeft love de Heer”.
Corine las uit Filippenzen 4:4-7. Paulus roept
daarin op: “Laat de Heer uw vreugde blijven”.
Recitatief klonk daarna “Nada te turbe, nada te
espante” (Laat niets je deren, laat niets je
bedreigen). In het Evangelie naar Matteüs
13:44-46 hoorden we over een verborgen
schat in de akker. “God u bent liefde, de bron
van het leven”, herhaalden wij daarna zingend.
Ds. John Boon vroeg zich in zijn overweging
af, wat vreugde precies is. Het woordenboek
geeft er vele definities van, zoals: blijheid,
genot, plezier. Marketingstrategen spelen
daarop in en doen ons geloven dat het leven
vreugdevoller wordt, als wij hun producten
kopen. Maar gebleken is, dat welvaart – je
alles kunnen veroorloven – niet hetzelfde is als
welzijn. Vreugde is niet te koop. Echte vreugde
in bijbelse zin is niet afhankelijk van de mate

Cor Kenter, Astrid Delleman en Ds. John Boon
bidden samen de voorbeden.
Het thema van de viering “vreugde” bepaalde
de kleur van de dienst. Ons zoeken gaat uit
naar een God van wie wij beminde kinderen
zijn en wiens naam “Ik ben er voor jullie” is. De
liederen riepen daar toe op. In het openingslied
klonk: “Verblijdt u in de Heer te allentijd! Weest
niet bezorgd en dankt God voor de vrede die
alle verstand te boven gaat”. In het lied El
Senyor werd dat geloof beaamd. “In de Heer
vind ik mijn sterkte, in mijn God de
vreugdezang die mijn bevrijding bewerkt. In het
kyrië-gebed baden we voor mensen die op
allerlei manieren in nood verkeren. Na elke
voorbede werd er een kaars aangestoken. Met
het lied Gloria in excelsis Deo brachten we
God eer. In het zondagsgebed werd

waarin het ons mee zit in het leven. Echte
vreugde zit dieper. Die heeft te maken met
vragen over de grond van ons bestaan.
Waartoe zijn we op aarde? Wat is de zin van
ons bestaan? Hoe kan ons bestaan zin geven
aan anderen? Binnen het geloof vinden we het
antwoord op die vragen in God. God zelf is de
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bron van alle vreugde. We mogen ons door
Hem gedragen voelen. Dat geldt voor alle
mensen op aarde. Vanuit de vreugde die Hij
ons schenkt mogen we ons verheugen in de
ander en kunnen we begaan zijn met de ander.
Vreugde die gedeeld wordt geeft immers
dubbele vreugde.

Astrid Delleman als lid en secretaris van de
Algemene Kerkelijke Merenwijkraad. “Jubilate,
servite “, zongen we. Ds. John Boon, Astrid
Delleman en Cor Kenter brachten onze
voorbeden voor God. Elk gebed werd gevolgd
door onze roep “O Lord hear our prayer” (Heer
luister naar ons gebed”). Als slotlied klonk het
“Bless the Lord, my soul” (Prijs de heer mijn
ziel). Bemoedigd werden we, ons werd het
vertrouwen gegeven in een God van liefde, we
konden onze zorgen aan Hem toevertrouwen
en we hebben onze liefde voor God kunnen
uitzingen. We werden door Hem gevoed en
konden huiswaarts keren onder zijn zegen.

Bonum est confidere in Domino “het is goed te
geloven in de Heer”, antwoordde we daar
zingend op. In de stilte van ons hart konden we
overwegen wat we gehoord hadden. De
offergave voor het pastorale werk in de
Merenwijk en voor Memisa werden naar voren
gebracht. Wij baden het Tafelgebed en namen
deel aan de tafel van de Heer. Tijdens het
uitreiken van brood en wijn zong het koor:
“Geef vrede Heer aan wie gelooft in U” gevolgd
door het lied : “Daar waar liefde heerst, is
God”. Heel blij waren we met de installatie van

Gina en Paul

Elvira steekt waxinelichtjes aan

Kinderen en jongeren hebben een plaats in
onze vieringen. Ze hebben hun eigen taken en
raken zo vertrouwd met de liturgie en krijgen in
de kindernevendienst een eigen uitleg van de
Schrift.Liturgassistenten

Bas leest het Kyrië-gebed

“De Europese ontmoeting afgelopen?” stond
er op de kaart die na de dienst werd uitgereikt.
Nee, Taizé in Nederland gaat door. Jong
katholiek (www.jongkatholiek.nl) en JOP
(www.jop.nl) slaan de handen ineen om mooie
Taizé-activiteiten op te zetten, te stimuleren en
promoten. Ze hebben daarvoor een
gemeenschappelijke website ontwikkeld.

Iedereen kan daar een kijkje op nemen
www.taizeinnederland.nl. In verband met het
40 jarig bestaan van de Regenboog heeft de
jubileumcommissie het plan een jongerenreis
naar Taizé mogelijk te maken in 2012
Frances Verhaar - Foto’s Frans Voets

Vreugde
Op maandagmiddag 31 januari zagen we
elkaar bij de fietsen tussen Hema en Etos bij
de Kopermolen en waren beiden geweldig
enthousiast over de Taizé-dienst.

gecomplimenteerd voor de zo bijzonder mooie
begeleiding." "Ja, het was een echt warme
dienst."
Maar opeens keken we allebei naar een vrouw
in een rolstoel die verzuchtte: "Ik ben zo moe!
Ik ben erg moe." En op mijn vraag waar ze

"Wat een fijne dienst!" "Ja, ik heb het ook aan
John gezegd." "En ik heb ook de organist
6

woonde, antwoordde ze: "Overrhijn" en
trachtte vervolgens met het draaien van het
wiel met haar rechterhand weer verder te
rijden, hetgeen haar nauwelijks lukte. En ze
moest nog helemaal naar Overrhijn.

kunnen worden, belde toen haar man Dick om
hem van haar plannen op de hoogte te
brengen en duwde toen de rolstoel met de
passagier met een flinke pas richting Overrhijn.
Wat heb ik met stille bewondering gekeken
naar Atty's optreden en bracht haar in
gedachten veel, heel veel hulde voor haar
hulp.
De vreugde van de Taizé-dienst hebben we
allebei elk op onze eigen wijze mogen ervaren.
Maud Smits-Clifford

"Ik ga haar duwen, ik breng haar wel naar
Overrhijn" zei Atty Talma resoluut (want zij was
degene met wie ik in gesprek was) en ze ging
de rolstoelmevrouw achterna, greep de beugel,
reed de rolstoel ook nog even naar het
voorportaal van de Hema, opdat de
Overrhijnbewoonster een beetje warm zou

Uit de AKM...
Op 13 januari kwam de AKM bijeen, tezamen
met het Vicariaat. Astrid opende de
vergadering met een tekst uit: Latijns Amerika
bidt.

ontbreken van een meerjarenplan de reden dat
vacante wijken niet kunnen beroepen. Dat
vraagt dus om extra aandacht. De
beleidscommissie heeft zijn ideeën over de
toekomst aan het papier toevertrouwd. De
Wijkkerkenraad van de Merenwijk heeft daar
uitvoerig op gereageerd. Er is vanuit de
beleidscommissie een verlangen om meer
samen te doen tussen de wijkgemeenten,
maar ook om de eigen wijk te laten
voorbestaan.

Deze gezamenlijke vergadering was bedoeld
om ons met elkaar te bezinnen op de
bisdomnotitie en de clustering. Na beëindiging
van het clusteringsproces in Leiden, verdwijnt
het vicariaat en is Leiden één mega -parochie.
Leiden is katholiek pluriform. Daar een eenheid
in gescheidenheid van maken is de uitdaging.
Er komt een pastoraal team voor heel Leiden,
met 1 parochie, 1 parochiebestuur en 1
beheerscommissie, waar ook de Merenwijk
deel van uit gaat maken. Eén lid van het team
wordt pastoor c.q. moderator en gaat leiding
geven aan het pastorale team. Vanaf
september is Jaap lid van dat pastorale team
en niet meer voor 0,3 fte verbonden aan de
Merenwijk. Daarnaast komen er waarschijnlijk
pastoraatsgroepen per wijkkerk.
De onderzoekscommissie van het bisdom is
van mening dat er enkele aanpassingen
noodzakelijk zijn binnen de Regenboog, zoals:
de vieringen moeten meer katholiek
georiënteerd zijn; officiële tafelgebeden
moeten gebruikt worden; brood en wijn moeten
op een zorgvuldige manier behandeld worden;
de rol van de AKM; de viering van de eerste
Heilige Communie.
De uitdaging is om naar creatieve oplossingen
te zoeken op de genoemde aandachtspunten.
Het Vicariaat zal met voorstellen komen naar
de commissie toe.

Het aantal kerkgangers loopt wat terug.
Daardoor staan er soms wat erg veel stoelen
in de kerkzaal. De AKM heeft de Stg Beheer
voorgesteld het aantal stoelen aan te passen
aan de huidige opkomst (Het bestuur van de
stichting is daarmee akkoord gegaan).
De actie Kerkbalans staat weer voor de deur
en ook de AKM-ers zullen op pad gaan en op
de telavond present zijn.
Het bestuur van de Stg Beheer KC de
Regenboog heeft gevraagd te reageren op hun
concept huishoudelijk reglement. De AKM
heeft een aantal voorstellen om de afspraken
uit het verleden daarin te verwoorden.
Corine Knoester heeft zich bereid verklaard de
taak van notulist van de AKM op zich te
nemen. Wij zijn blij met haar aanbod en
stemmen in met haar benoeming.
We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe
voorzitter (bij voorkeur van RK-huize). Ook de
Stg Beheer zoekt kandidaten van RK-huize.
De AKM stelt voor dat het Vicariaat op zoek zal
gaan naar kandidaten voor de Stg Beheer en
voor voorzitter van de AKM. De AKM zal
daarin meedenken en er zal onderling overleg
zijn over de uiteindelijke voordrachten.
John Boon , vz a.i.

Op 21 maart zal er een informatieavond zijn
voor de gehele geloofsgemeenschap, waar
alle gelegenheid zal zijn voor vragen en
reacties.
In de Protestantse Gemeente Leiden is het
exploitatietekort op de begroting en het
7

Informatieavond in de Regenboog over de r.k. clustervorming
In de afgelopen maanden is steeds meer
duidelijk geworden op welke manier in het
bisdom Rotterdam de vele parochies
samengevoegd worden tot 24 clusters. Onze
geloofsgemeenschap in de Merenwijk gaat –
wat het katholieke smaldeel betreft –
organisatorisch en pastoraal deel uitmaken
van één nieuwe grote parochie, bestaande uit
de huidige acht parochies in Leiden,
Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude, en het
Vicariaat. De besprekingen over hoe die
samenvoeging gaat verlopen zijn in volle gang.
De Regenboog is een oecumenische
geloofsgemeenschap van samenwerkende
kerken. Het vergt wat organisatorische en
pastorale aanpassingen, om het mogelijk te
maken, dat onze geloofsgemeenschap
oecumenisch kan blijven en toch past binnen
het pastorale beleid van zowel het nieuwe
cluster als van de wijkkerkenraad.
Al diverse malen is er via het Bulletin
informatie gegeven over doel en verloop van
de clustervorming. Maar bij degenen die zich
bij de Regenboog betrokken voelen, leven
ongetwijfeld veel vragen. Zowel over de evt.
veranderingen die ons te wachten staan als
over de manier waarop het Vicariaat en de
AKM – en de leden van onze
geloofsgemeenschap in het bijzonder –
daarmee om willen en kunnen gaan.

1. Het vicariaat vraagt de coördinator van het
clusterproces - mw. Bernadette Albers - om
een toelichting te geven over de dit jaar
plaatsvindende clustering van de acht
parochies en het vicariaat in en om Leiden. De
clustering zelf staat niet ter discussie. De
bedoeling is duidelijkheid te verschaffen en
vragen te beantwoorden.
2. De AKM wil alle kerkgangers van De
Regenboog informeren over de clustervorming
en over de door een bisschoppelijke
oecumenische commissie gewenste
aanpassingen in de organisatie van De
Regenboog en in de vieringen.
Het lijkt zinvol om beide onderwerpen op
eenzelfde avond te bespreken.
Het is de bedoeling dat van 19.30 - ong. 21.00
uur de informatie rond de clustervorming aan
de orde komt (o.l.v. mw. Albers) en dat ná een
korte pauze van 21.15 - ong. 22.15 uur verder
met het pastoresteam wordt vergaderd over de
gewenste aanpassingen in de oecumenische
praktijk binnen onze geloofsgemeenschap
o.l.v. de administrator (eindverantwoordelijke)
van het Vicariaat, deken Dr. Ad van der Helm.
Wij hopen dat velen aanwezig zullen zijn!

Om de nodige duidelijkheid te scheppen
worden alle kerkgangers van de Regenboog
uitgenodigd voor een informatie-avond, die op
maandag 21 maart a.s. gehouden gaat worden
in de Regenboog, van 19.30 tot ong. 22.15
uur. De bijeenkomst bestaat uit twee delen:

Ton Lommers
lid van het RK vicariaatsbestuur De Merenwijk
en vertegenwoordiger bij het
clusteringsoverleg

Actie Kerkbalans 2011
De voorlopige uitslag van de Actie Kerkbalans 2011 is voor de RK € 30014,- en voor de
PGL € 95152,71.
Dank aan de 60 lopers en anderen die de Actie Kerkbalans weer mogelijk maakten.
Elly Visser en Susanne van den Burgh

40 jaar Oecumene in de Merenwijk
Op 4 september 2011 hopen we te gedenken
dat de Oecumenische Geloofsgemeenschap
40 jaar bestaat. Het afgelopen jaar heeft de
AKM al regelmatig nagedacht over de wijze
waarop we onze vreugde en dankbaarheid

over dit jubileum gestalte willen geven. Er is
een commissie benoemd die zich intensief met
het jubileumweekend bezig houdt. Daarnaast
willen we het jubileumjaar door allerlei
activiteiten organiseren, die verschillende
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groeperingen binnen en buiten de Regenboog
weten aan te trekken. Voor een aantal
activiteiten kunnen we kant en klare
programma’s inhuren, andere activiteiten
zullen uit de eigen keuken moeten komen.
Langzaam maar zeker begint het programma
vaste vormen aan te nemen. Met nieuwe en
met bekende elementen. We hebben er voor
gekozen om het thema “Hoop” als rode draad
terug te laten komen.
Na de feestelijke start op 4 september, met
een viering, een optreden en veel ontmoeting
zal er in oktober een optreden van Peter
Vermaat zijn over Titus Brandsma. In
november wordt de Landelijke Oecumenische
OntmoetingsDag in de Regenboog gehouden.
In december verzorgt de ZWO/MOV-groep
weer een Kerstmarkt. Eind januari zal er een
concertscratchdag zijn waarop ook ruimte is
voor groeps- en solistisch optreden. Voor
februari staan twee activiteiten op het
programma: een dag voor oud-AKM-ers onder
het thema “De hoop vliegt als een vogel uit” en
een musical gericht op de jongeren.

Daarna is er nog een scratchdag voor zangers
met de ondersteuning van het Regenboogkoor
en een theateroptreden met als thema “het
lege graf”. Jongeren wordt de mogelijkheid
geboden in mei naar Taizé te gaan, binnen de
Regenboog zal een heus symposium
georganiseerd worden. We hopen het jaar af te
sluiten met een spetterende jongerenviering en
natuurlijk een feestelijke Regenboogdis.
Om niet alleen zelf van al deze feestvreugde te
genieten willen we ook kijken of het mogelijk is
rond Pasen gastvrijheid te bieden aan kinderen
die het minder goed getroffen hebben. We zijn
daarvoor in gesprek met de stichting Pax
Kinderhulp die vakanties organiseert voor
kinderen uit Kindertehuizen in Berlijn.
U merkt, er wordt veel gedaan. Als u de smaak
te pakken krijgt, aarzel dan niet u aan te
melden bij één van de voorbereidingsgroepen.
Er is veel te doen en vele handen maken het
werk een stuk lichter.
Vanaf nu hopen we u regelmatig te informeren,
dus houdt het Bulletin in de gaten.
Namens de voorbereidende groepen
Edo Elstak, John Boon

Oproep aan alle musici in de Regenboog
De plannen voor de muziekdag of
muziekavond in het lustrumjaar nemen
langzaam iets duidelijker vormen aan. De dag
is gepland in januari 2012.

mogelijkheid om solistisch op te treden. Het
leuke van een scratch is dat we zeg een dag,
met elkaar muziek zullen maken. Dat zal zeker
zeer enthousiasmerend zijn. Dus : AARZEL
NIET OM JE OP TE GEVEN. Bij Irene Swen :
jswen@telfort.nl

Het ziet er naar uit dat er een muziekscratch
georganiseerd kan worden, als er natuurlijk
voldoende variatie aan instrumenten
voorhanden is. Natuurlijk bestaat er ook de

Namens de muziekcommissie
Frank Resseler, Swanette Jukema, Irene Swen

Tuinieren
Lange tijd was de tuin achter de Regenboog
een steen des aanstoots.
Voor een paar mensen was dat reden om eens
te onderzoeken wat we met dat lapje grond
kunnen en mogen doen. Een deel behoort bij
de Regenboog, de rest is gemeentetuin.
De Stichting Beheer heeft er voor gezorgd dat
achter de Regenboog een mooi tegelplateau is
aangelegd op het eigen grondgebied. Bij de
seizoensafsluiting hebben we daar dankbaar
gebruik van kunnen maken.
Met de gemeente is lange tijd gesproken over
de inrichting van de aangrenzende tuin. De
gemeente ziet het als voortzetting van het
groen van het park rond de kinderboerderij. In
het najaar is het er eindelijk van gekomen dat
de gemeente de tuin achter de Regenboog

heeft “geruimd”. Het is nu aan ons om het
onderhoud en de inrichting in overleg met de
gemeente ter hand te nemen. Het zou mooi
zijn als we met een paar mensen een soort
kerktuin konden realiseren. Met een kerktuin
kunnen we ons in de wijk presenteren. Het
stukje grond tussen het pad en de Regenboog
als: uitnodiging om verder te komen. Je kunt
zo’n tuin volgens verschillende basis
gedachten inrichten. Hoe wíj het gaan doen?
Er is nog volop ruimte voor overleg.
Ik wil tuinierliefhebbers uitnodigen om
gezamenlijk tot een mooie inrichting te komen.
en daarna samen er voor te zorgen dat het een
nieuw stukje wordt van de Regenboog.
Een zinvolle en zichtbare uitbreiding.
Opgeven of contact op nemen met
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Edo Elstak tel. 5210235
ejh.elstak@telfort.nl

Doornse Catechismus
De eerstvolgende bijeenkomst rond de
Doornse Catechismus is op donderdagmiddag
10 maart.
We beginnen om 16.00 uur, ditmaal in het
Stiltecentrum en ronden ons gesprek rond
17.00 uur af met een glas wijn (1.50 euro),

waarna er alle gelegenheid is tot een informeel
nagesprek.
De overige data zijn: 14-4, 12-5 en 9-6
Graag tot 10 maart,
John Boon

Voorbereiding op Pasen
In de 40-dagentijd is er elke donderdagavond
om 19.30 uur een bezinningsviering ter
voorbereiding op Pasen. De vieringen worden
gehouden in het Stiltecentrum en bestaan uit
gebeden, liederen, Bijbelteksten, een korte
overweging en een stilte om zelf het gehoorde
te bemediteren. Door de vijf vieringen loopt
een rode draad die ons meeneemt naar
Pasen, maar alle vieringen kunnen los van
elkaar gevolgd worden. U bent bij elke viering

welkom en u hoeft zich niet van tevoren op te
geven. De vieringen worden voorbereid en
uitgevoerd door leden van de werkgroep
meditatieve vieringen.
Data: donderdag 17, 24 en 31 maart en 7 en
14 april telkens om 19.30 uur in het
Stiltecentrum.
Ingrid Weitenberg

Gevraagd: Goede doelen voor opbrengst Milieugroep
De activiteiten van de Milieugroep hebben het
afgelopen jaar €1847 opgebracht. De
bedoeling is dit bedrag te besteden aan doorgaans wat kleinere - goede doelen, waar
iemand uit onze geloofsgemeenschap een
speciale band mee heeft. Heeft of weet u zo’n

goed doel, laat ons het dan even weten. De
AKM zal uiteindelijk beslissen hoe het geld
over de genomineerde doelen wordt verdeeld.
Namens de Milieugroep,Cor Kenter, tel.:
5218764, e-mail: bottel4@gmx.net

Interview werkgroep Regenboog Open

vlnr. boven: Mieke Tirion, Ingrid Weitenberg, Mary Pouw, Daan van der Stel
vlnr.onder: Sija Visser, Louis Boogmans, Hennie Altewischer-Dalebout
Dat onze kerk iedere werkdag van 10.00 uur
tot 12.00 uur open is, hebben we te danken
aan een zevental gastheren en gastvrouwen

die samen de werkgroep Regenboog Open
vormen.
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Zij geven de Regenboog een gezicht. Zij
zorgen voor het Stiltecentrum, zijn een
aanspreekpunt voor bezoekers en heten
gasten welkom met een kopje koffie. Mensen
die wat af te leveren hebben of op te halen of
zich voor reparaties melden, komen nooit voor
een dichte deur te staan.
’s Middags en ’s avonds is de beheerder van
de Regenboog aanwezig, of zijn vervanger.

Anton Fluitsma, Piet de Geus, Micus Korfage,
Jo Molijn, Hanneke Rozendal, Dagmar Saveur,
Ysbrand Schouten, Lies Selier en Daan van
der Stel waren samen met Ingrid Weitenberg
en Mary Pouw de medewerkers van het eerste
uur. Toen de aard van de werkzaamheden
veranderde, kreeg de werkgroep de naam
“Regenboog Open”.
In de huidige werkgroep Regenboog Open zijn
Daan van der Stel, Mary Pouw en Ingrid
Weitenberg nog steeds te vinden. Ingrid is
contactpersoon van deze groep. Bij de
werkgroep hebben zich ook Sija Visser, Mieke
Tirion, Louis Boogmans en Hennie
Altewischer-Dalebout gevoegd. Iedere
werkdag heeft dus zijn eigen gastheer of
gastvrouw. Sommigen werken in teams,
anderen alleen. Geen dag is hetzelfde. Elke
gastheer en gastvrouw geeft er met de
activiteiten van de dag een eigen kleur aan.
Het is interessant met hen een werkweek door
te lopen.

Het ontstaan van de werkgroep Regenboog
Open
Er gingen indertijd stemmen op om de kerk de
hele dag door bereikbaar te houden. Een
belangrijke reden daarvoor was de toegang tot
het Stiltecentrum. Een probleem was dat de
beheerder ’s morgens niet aanwezig is. Er
waren echter ouderen in de Regenboog die
graag iets wilden doen voor de kerk en die
boden uitkomst. De AKM stond achter het
initiatief en zo ontstond in 2000 “de
Secretariaatsgroep” die aanvankelijk nog
administratieve taken verrichtte.

Het maandagmorgenteam:
Daan van der Stel en Louis Boogmans

een pakje af. Het komt ook voor dat mensen
even van het toilet gebruik willen maken. Op
maandag worden er vaak spullen opgehaald,
die voor een feest in het weekend zijn gebruikt
Daan: “Ik zit al 10 jaar bij de werkgroep
Regenboog Open. Ik ben niet alleen gastheer
op de maandag- maar ook op de
woensdagmorgen. Het geloof betekent veel
voor mij en ik kom graag naar de viering op
zondag. Ik vind mijn werk zinvol omdat ik
daardoor iets voor de kerk kan betekenen,
maar ik doe het ook omdat ik tussen de
mensen wil zijn. Ik ben nooit ergens zo
opgevangen als in deze kerk. Ik heb wel eens
gezegd: “Ik zou best hier een kamertje willen
hebben”. Op de dagen dat ik zelf geen dienst
heb, loop ik graag even bij mijn collega’s
binnen voor een kopje koffie en zij kunnen een
beroep op mij doen als een van hen een keer
niet kan.”
Louis zit sinds 2008 bij de werkgroep. “Ik vind
het zinvol werk en doe graag iets voor de kerk.
Geloof is voor mij een houvast. Ik heb af en toe
moeite met de RK-kerk en was daarom blij me
te kunnen aansluiten bij de Oecumenische
geloofgemeenschap van de Regenboog. Ik
koester mijn persoonlijk geloof. Er moet niet te
veel van bovenaf opgelegd worden.”
Daan en Louis vinden dat ze het met elkaar
getroffen hebben. Ze zijn van plan hun werk
nog lang voort te zetten.

beginnen de maandagmorgen met het gereed
maken van het mededelingenbord dat bij de
voordeur van de kerk hangt. Het geeft aan hoe
laat de viering begint en wie de voorganger is.
Het morgengebed op de woensdag staat er op
vermeld, evenals de openingstijden van het
Stiltecentrum. Soms komt het voor dat er niet
voldoende letters zijn. Van sommige letters
breken wel eens stukjes af, die zuinig bewaard
worden. Daarmee kan vervolgens van een F
een E gemaakt worden. De moeilijkheid is dat
de letters niet los te verkrijgen zijn. Het is
voornamelijk de E waar een tekort aan is. Met
de feestdagen zoals Kerst en Pasen wordt er
vaak een poster gemaakt, die veel meer
informatie kan bevatten. Die wordt dan in
plaats van het bord opgehangen. Er komen
regelmatig mensen binnen. Sommigen
bezoeken het Stiltecentrum, anderen geven
11

Het dinsdagmorgenteam
Mieke Tirion en Sija Visser

ons of Daan houdt dan een oogje in het zeil.”
Sija: “Nadat het Pastorale werk in de
Slaaghwijk opgehouden had te bestaan,
meldde ik me bij de werkgroep. Dit
vrijwilligerswerk sprak mij aan, omdat ik het
altijd al belangrijk heb gevonden dat een kerk
vrij toegankelijk is en omdat het me de
gelegenheid bood contacten te leggen.
Ik ben met het geloof opgegroeid en ik heb het
beaamd. Geloven is voor mij niet alleen iets
voor de zondag. Ook op doordeweekse dagen
probeer ik het handen en voeten te geven. Ik
begin de dag met een Bijbeltekst op mijn
computer en lees, als dat me lukt, elke dag
aan de hand van het leesrooster van het NBG
in de bijbel (vertaling 2004).”
Mieke: “Nadat ik in de VUT ben gegaan,
kreeg ik het verzoek van Sija om bij de
werkgroep te komen, omdat Frija Douma om
gezondheidsredenen met het werk moest
stoppen. Dat was in 2005. Ik heb niet
onmiddellijk ja op dat verzoek gezegd . Ik wilde
eerst van mijn vrijheid genieten. Maar ik ben
toch overstag gegaan. Op een gegeven
moment begon ik het vaste patroon van de
dinsdagmorgen heel prettig te vinden. Het is
fijn dit werk samen met Sija te kunnen doen.
We hebben altijd aanloop en ook mensen op
de koffie.
Het geloof speelt ook voor mij niet alleen op
zondag een rol, maar ook in mijn leven van
alledag. Ik ervaar er veiligheid in en troost. Het
geloof is grond van mijn bestaan.”

zijn het team van de dinsdagmorgen. Ze
vertellen: “Op dinsdag van 10.30 uur tot 11.00
uur houdt de Trombosedienst spreekuur. Een
van de zalen wordt als wachtkamer gebruikt en
de andere als behandelkamer. Wij verzorgen
de koffie voor het personeel van de
trombosedienst. Het komen en gaan van
mensen brengt leven in de brouwerij. Er zijn
mensen die bij de tafel in de hal kijken naar de
literatuur die er ligt. Wij zorgen ervoor dat de
weekagenda en de kerkbladen goed in het
zicht liggen. Als het zo uit komt laten we ook
de kerk zien. Dat was laatst het geval met een
Marokkaanse mijnheer. Met de Turkse bakker
en groenteman bestaat een vriendelijk contact
en soms krijgen we te horen: “Goedemorgen
buurvrouw”. Er zijn cliënten die na het
bloedprikken het Stiltecentrum bezoeken. Op
verzoek schenken we ook voor hen koffie, die
men betaalt. Ook op dinsdagmorgen is
er altijd aanloop. In de zomer als het mooi
weer is, laten we de voordeur open. Een van

Het woensdagmorgenteam
Mary Pouw en Daan van der Stel

en mensen gingen samen dingen
ondernemen, bijvoorbeeld samen winkelen in
de Kopermolen of met elkaar mee naar de
dokter. Het opvallende was dat het veelal
mensen waren, die niet op zondag in de kerk
kwamen. De Regenboog Open is er voor alle
wijkbewoners. Later waren er genoeg mensen
die mee wilden doen aan de Ouderenviering.
Een tijdje geleden beleefden we een
dieptepunt. Er waren zoveel mensen naar
Verpleeg- en Verzorgingshuizen gegaan of
overleden. Op wonderbaarlijke wijze is de
groep de laatste maanden toch weer gaan
groeien. Mensen weten dat wij er op bepaalde
dagen zijn. Dat helpt met het creëren van een
band. Ze kunnen in alle rust hun verhaal kwijt.
Er wordt ook over serieuze zaken gesproken,
want als je ouder wordt loop je tegen allerlei
zaken aan. Ik denk dat de wat jongere mensen

verzorgen in hun dienst van de werkgroep
Regenboog Open de inloopochtend.
Mary: “De woensdagochtend is van oudsher
een inloopochtend geweest. Er kwamen
mensen van alle leeftijden, maar de groep
ouderen breidde zich uit en ging een eigen
groep vormen. Er ontstonden sterke banden
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Mary: “Ik ben dit werk gaan doen, omdat het
op mijn weg gekomen is en ik ook graag iets
wil betekenen voor de mensen met wie ik via
de kerk in aanraking kom. Maar ook voor
mensen uit de wijk die zo maar binnen lopen
en mijn aandacht vragen. Veel mensen zijn na
de dood van hun echtgenoot of echtgenote
alleen en zoeken contact. Ik doe dit werk
vanuit mijn geloof, maar zou het zonder mijn
geloof ook doen. Het zit een beetje in me
gebakken.”

moeite hebben met deze vorm van
bijeenkomen. Daan Stigter is een paar jaar
geleden bij de inloopochtend gevraagd, om
ons team te versterken".
Daan “Op de inloopochtend worden wij
geholpen door Coby den Os. Tiny Verkade
heeft dat ook jaren gedaan, maar zij kampt nu
met rugproblemen. Trouwe medewerksters
van de inloopochtend waren Jo Molijn en Nol
Kapteijn, die overleden zijn. Nol zorgde altijd
voor de koekjes bij de koffie. Iedereen kan
tegen de kleine vergoeding van € 0,50 koffie
met koekjes krijgen. Ik zorg voor de koekjes en
beheer de kerkportemonnee voor deze
activiteit.”

Gastvrouw op de donderdagochtend
Hennie Altewischer-Dalebout
“Ik ben in 2007 bij de
werkgroep gekomen.
Voor de
donderdagochtend was
er nog een vacature.
Mijn man Loek en ik
hebben ons toen
opgegeven. Op die
ochtenden zat ik wat te
handwerken. Er
kwamen niet zoveel
mensen binnen lopen. Wel is er een
handwerkgroep ontstaan. Het is in feite een
quiltgroep, maar er zit ook wel eens iemand te
breien of iets anders te handwerken. De groep
bestaat uit twaalf leden. We zitten
tegenwoordig in zaal drie, omdat het licht daar
beter is. We houden de deur van de kerk met

de monitor in de gaten. Sinds we een
handwerkgroep vormen, komt Loek niet meer
zo vaak mee. De leeftijd van de deelnemers
van de quiltgroep varieert van 35 tot in de
zeventig. Het is weer in om te handwerken. De
groep kan maximaal 15 leden tellen. Meer is
niet hanteerbaar.
Voor mij betekent het geloof: kracht, delen, er
voor elkaar zijn in lief en leed. Dat gebeurt op
deze ochtenden. Je deelt elkaars verhalen.
Ronald, de beheerder was enthousiast over
het ontstaan van de quiltgroep. Er komen
mooie werken uit onze handen. We hebben die
al eens in de ontmoetingszaal geëxposeerd.
Dat zouden we binnenkort nog wel eens
kunnen doen.”

Gastvrouw van de vrijdag
Ingrid Weitenberg
Ingrid: “Er was niemand
anders op de vrijdag en ik
vind het niet erg om
alleen te zitten. Op vrijdag
maak ik de weekagenda.
Op vrijdagochtend is het
vaak een zoete inval. Een
keer per maand is de
werkgroep Regenboogdis
al vanaf 10.00 uur aan de
slag om een
driegangendiner voor te bereiden. Acht keer
per jaar komt op vrijdag de bundelgroep bijeen
om het Bulletin verzendklaar te maken.
Ik begin de vrijdag met meditatie in het
Stiltecentrum. Daarna wordt die ruimte

ingenomen door een achttal biddende
moeders. Zij bidden met andere moeders over
de wereld voor hun eigen of andermans
kinderen en voor de intenties die zij hebben
meegekregen. Een keer per maand bieden ze
de mogelijkheid met hen kennis te maken. Ze
zijn een zelfstandige groep die met
toestemming van de AKM van het
Stiltecentrum gebruik maakt. Door alle aanloop
op vrijdag lukt het me niet altijd de
weekagenda te maken. Dat doe ik dan ’s
middags thuis.
Geloven is voor mij een levenswijze. Ik
beschouw de mensen als kinderen van God en
wil op die manier ook met hen omgaan. Daar
hoort bij dat de kerk open is en iedereen
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welkom heet, want alle mensen zijn broers en
zussen van elkaar. Wij zijn hier de enige kerk
in de wijk. Het Stiltecentrum is een manier om
Gods aanwezigheid in de wereld kenbaar te
maken. Mensen kunnen zich vrij voelen er
gebruik van te maken. De werkgroep
Regenboog Open zorgt er de hele week voor

dat het Stiltecentrum er goed verzorgd uitziet.
De werkgroep vergadert niet maar de
werkgroepleden doen soms wel iets gezelligs
met elkaar. Daar is de tijd weer rijp voor meent
Ingrid.”
Interview Frances Verhaar

Fotoarchief
Het Bulletin is ons lijfblad. Daarnaast
presenteert de Regenboog zich ook in de
Leidse bladen, op het internet en soms in de
plaatselijke bladen. Er zijn verschillende
mensen actief om de verschillende redacties
tijdig van goede informatie te voorzien.
Voor een deel is die informatie afgeleid van
wat er in het Bulletin verschenen is. Voor een
goede presentatie en ter ondersteuning van de
artikelen is het wenselijk dat er ook foto’s bij
geplaatst worden. We hebben gemerkt dat het
niet altijd meevalt om snel passende foto’s te
vinden. Dat was aanleiding om de hoofden
eens bij elkaar te steken en te zien of we
hiervoor een oplossing konden bedenken.
Frans Voets, onze fotograaf, is bereid de
komende tijd extra aandacht te besteden aan
activiteiten in de Regenboog en die op foto

vast te leggen. Met alle foto’s die hij in het
verleden heeft gemaakt tijdens bijzondere
vieringen, gaat dat de basis vormen voor een
fotoarchief waar de verschillende redactieleden
van eerder genoemde externe bladen, uit
kunnen putten. Maar we zoeken ook foto’s
over meer algemene en recente onderwerpen
die op de Regenboog betrekking hebben b.v.
jongerenactiviteiten, gespreksroepen,
uitstapjes.
We willen u vragen om dat soort foto’s ter
beschikking te stellen. Op die manier hopen
we actueel beeldmateriaal te krijgen over de
Regenboog.
Uw bijdragen zijn welkom bij
Frans Voets en Edo Elstak

Uitnodiging voor de Wereldgebedsdag
vrijdag 4 maart 2011, 20.00 uur in de Waalse
Kerk, Breestraat 62, Leiden

vertellen uit hun geschiedenis hoe mensen
door elkaar te steunen de honger te boven
kwamen. Maar ook hoe het helemaal
misgegaan is, hoe de machtigen het land en in

Wereldgebedsdag is een wereldwijde
oecumenische beweging, die sinds meer dan
100 jaar bestaat. Op de eerste vrijdag in maart
nemen ruim 170 landen deel aan
wereldgebedsdag. Zo gaat dan in 24 uur het
gebed de hele wereld rond. Een ‘world-wideweb’, lang voordat internet bestond. In
Nederland wordt op bijna 500 plaatsen deze
viering gehouden.
De orde van dienst is ons dit jaar aangereikt
door vrouwen uit Chili, een langgerekt, smal
land in Zuid-Amerika. Ze nemen de wereld in
gebed vanuit hun land met zijn geschiedenis.
Hun bijbeltekst is uit Markus 6, hoe Jezus de
leerlingen vraagt met 5000 hongerigen te
delen, wat ze hebben. De Chileense vrouwen
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het bijzonder de armen onderdrukten.

door een oecumenische vrouwengroep uit
Leiden. We collecteren ook voor projecten in
Chili.

De vraag van Jezus aan zijn leerlingen:
Hoeveel broden heb je? is geschreven op de
voorpagina van de liturgie. De Chilenen geven
daarmee Jezus´ vraag door: Christenen uit de
hele wereld, wat hebben jullie te bieden?
Welke gaven, talenten, mogelijkheden heb je,
die je God kunt aanbieden om er iets van te
maken?

Wie zijn welkom? Iedereen! Vrouwen,
mannen en kinderen zijn welkom in de viering.
Kom eens kijken en meedoen: wees onderdeel
van een wereldwijd netwerk van gebed.
Waar?
vrijdag 4 maart 2011, 20.00 uur in de Waalse
Kerk, Breestraat 62, Leiden
Meer informatie bij
Barbara Heubeck-Duijts 071 - 5223403 en
Susannah Vogel .071 - 5680940...

Wij worden bemoedigd door hun vertrouwen in
God en willen hun woorden in de dienst op 4
maart gestalte geven. De dienst is voorbereid

Colour your Mind 2011
Samenwerkingsverband van Bureau Discriminatiezaken, Protestantse Diaconie Leiden, R.K.-Diaconie
Leiden,
Raad van Kerken en Stg Vluchtelingenwerk ZH-Noord.
p/a Oude Rijn 44 b/c
2312 HG Leiden
e-mail: colouryourmind2011@gmail.nl

website: http://www.colouryourmind.nl/

1

In het kader van de Internationale Dag tegen Racisme & Discriminatie zal Colour Your Mind in
2011 de vorm krijgen van een Wandeling voor gelijke behandeling
1

In 1966, the United Nations declared March 21 as the Internatinal Day for Elimination of
Racial Discrimination. Six years previously, in 1960, peaceful demonstrators against apartheid were
killed in Sharpeville, South Africa. In 1989, Canada held its first national March 21 Campaign.
The goal of the March 21 Campaign is to make people aware of racism and discrimination. By
continuously learning about our differences, we can understand each other better and pledge our
support for eliminating racism. It's only out of ignorance that racism is born.
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Onder muzikale begeleiding zullen de deelnemers zich in de vorm van een demonstratieve optocht
verplaatsen door het centrum van Leiden.
Onderweg worden flyers uitgedeeld met daarop een oproep tot gelijke behandeling van mensen
ongeacht huidskleur, sexuele geaardheid, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
De deelnemers zullen hun gezicht verbergen achter een portretfoto van een andere Leidenaar. Een
speelse verwijzing naar de reclamecampagne Moet jij je eigen ik verstoppen om geaccepteerd te
worden?
De wandeling vindt plaats op zaterdag 19 maart 2011 en start om 14.00 uur bij Diaconaal Centrum De
Bakkerij, Oude Rijn 44 b/c in Leiden.
De wandeling duurt van 14.30-16.00 uur. Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een hapje
en een drankje in de Bakkerij.

NBG gaat partnerschap aan met West Afrika
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gaat
voor vijf jaar een partnerschap aan met drie
West-Afrikaanse landen: Burkina Faso, Benin
en Togo. Dat betekent dat het NBG de
bijbelprojecten in die landen intensief wil
volgen en er extra actie voor wil voeren.

Het NBG helpt de landen onder meer bij het
realiseren van drie nieuwe bijbelvertalingen.
Deze moeten in 2014 verschijnen. Dan bestaat
het NBG 200 jaar en komt in Nederland de
Bijbel in Gewone Taal (BGT) uit, een vertaling
in duidelijke taal die ook door mensen met
weinig leeservaring zelf goed gelezen kan
worden. Net als bij de verschijning van de
Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 volgt het NBG
hier het principe van 'Wij een bijbel, zij een
bijbel'.
'De BGT zal hier in een enorme behoefte
voorzien' zegt Visser, 'maar tegelijkertijd
realiseren we ons dat we vergeleken bij Afrika
in een enorme luxe positie leven. Wij hebben
hier een keur aan bijbelvertalingen tot onze
beschikking. In Afrika gaat het soms om een
eerste vertaling van de Bijbel in de
moedertaal.'

'Uiteraard gaat ons werk voor andere landen
gewoon door,' zegt CeesJan Visser, directeur
van het Nederlands Bijbelgenootschap, 'maar
Afrika krijgt wel een extra accent.'Bij de
samenwerking met de drie landen in West
Afrika gaat het niet alleen om het geven van
geld. De partners willen elkaar helpen en
inspireren om de mogelijkheden die ze hebben
zo goed mogelijk te gebruiken en de
verschillende onderdelen van het bijbelwerk op
elkaar af te stemmen.

Philippus
Blind zijn heeft voordelen (Johannes 9:41,
Lucas 14:13-14). Die voordelen wegen echter
bij lange na niet tegen de nadelen op, vind ik.
Het grootste nadeel is wat mij betreft het effect
dat het niet kunnen zien op de mobiliteit heeft.
Dankzij Co kan ik me binnen de wijk goed
redden. Ik kan me er zelfstandig
voortbewegen, omdat vrijwel alles te voet
mogelijk is.
Ook in andere bekende omgevingen kent Co
de weg. Probleem is echter dat ik daar niet te
voet kan komen. Omdat Co geen rijbewijs
heeft en niet voorop de tandem past, moet ik
om in een andere omgeving te komen, gebruik
maken van het zeer tijdrovende openbaar
vervoer. Daar waar menig leeftijdsgenoot op
de fiets springt en binnen een paar minuten
fietsen op de bestemming aankomt, moet ik
enorm veel tijd uittrekken voor diezelfde
afstand. Op zich vind ik het helemaal niet erg
om meer tijd kwijt te zijn. Tegen een eindje
lopen, heb ik niets. Waar ik wel bezwaar tegen

heb, is tegen oeverloos wachten op een bus.
Helaas bestaat het grootste deel van mijn
reistijd uit dat laatste. Hoewel ik over de
bussen en buschauffeurs niets te klagen heb,
breekt de afhankelijkheid ervan me steeds
meer op. Ik probeer dan ook zo veel mogelijk
binnen de wijk te blijven en mij voort te
bewegen over de grenzeloze digitale snelweg.
Het kantoor waar ik voor mijn werk één tot
twee keer per week moet zijn, ligt vlak bij het
station. Op zich ideaal. Toch ben ik aan de
heen- en terugreis regelmatig een klein uur
kwijt. Dat kost me dan dus haast twee uur per
dag, waarvan minstens de helft uit wachten op
een bus bestaat. Dat vind ik heel frustrerend,
vooral als ik om me heen auto’s en fietsers
hoor passeren van mensen die zonder
belemmeringen kunnen gaan en staan waar zij
maar willen.
Nu weet ik wel dat het woon- werkverkeer
menigeen enorm veel tijd kost. Verschil is
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alleen dat ik een korte afstand moet
overbruggen, die ik fietsend in een kwartiertje
af zou kunnen leggen.
Dat geldt eveneens voor de reis naar de
manege, die ik twee maal per week maak.
Wanneer mijn moeder me brengt, ben ik er in
een kwartier. Ga ik zelf, waarbij ik de bus naar
het station neem en daarna naar de
Wassenaarseweg loop, dan kost me dat een
uur. Van dat uur bestaat maar een klein
halfuurtje uit lopen. Valt er een bus uit, of mis
ik er een, dan ben ik anderhalf uur onder weg.
Ik heb overwogen de route te lopen. De
Broekweg is echter te riskant door alle fietsers.

Knappe koppen zijn continu bezig met het
uitvinden van allerlei moois. Ze werken aan
deeltjesversnellers, gps-systemen, televisies
met het ultieme beeld, stormbestendige
paraplu’s, en auto’s voorzien van de
modernste snufjes. Is het ontwikkelen van een
zelfrijdend en sturend vervoermiddel dat het
leven van vele visueel gehandicapten kan
veraangenamen, dan toch te hoog gegrepen?
Was ik maar als Philippus, die gegrepen werd
door de geest en zonder er iets voor te hoeven
doen, op een andere plaats aankwam
(Handelingen 8:39-40).
www.deblindeeendindebijt.nl
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