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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.  
 
 

Redactioneel 
 
Het Bulletin opent met een artikel van Jan van 
Well uit 1991 over het hart van onze 
geloofsgemeenschap: ontroerend en nog 
superactueel!  
 
De eerste viering na het verschijnen van dit 
Bulletin wordt gevolgd door een “Gesprek op 
Zondag” met pastor Van Breukelen. De toelichting 
bij de vieringen vanaf 4 maart bereidt ons voor op 
de 40-dagentijd. 
 
Vanuit het bestuurlijke vlak krijgen we informatie 
over de activiteiten van de AKM, over komende 
vacatures in AKM, Vicariaat en Wijkkerkenraad, 
over het resultaat van de Actie Kerkbalans die 
gehouden werd in januari en over twee 
gemeenteavonden op 15 maart en 3 april. 
 
We zitten midden in het jubileumjaar: Frances 
Verhaar doet verslag van de zeer geslaagde 
kindermusical op 11 februari en u vindt de 
aankondigingen van het toneelstuk “Het lege graf” 
op 30 maart, het scratchkoor op 21 april en de 
Taizé-reis in de meivakantie. Zorg dat u/je erbij 
bent! 
 
Intussen gaan de activiteiten van de werkgroepen 
gewoon door: de Jongvolwassenen, de 
Rozenkring en de werkgroep “Samen aan Tafel” 
vragen om uw aandacht. Kent u onze litassen nog 
niet, lees dan het uitgebreide interview en bekijk 
hun kleurrijke producties in de webversie van het 
Bulletin op www.deregenboogmerenwijk.nl. 
 
Tenslotte vindt u informatie over activiteiten die 
buiten de Regenboog plaatsvinden, maar waarbij 
we ons wel erg betrokken voelen. En het Bulletin 
sluit af met de column van Corine. 
 
De redactie wenst u veel leesplezier. 
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Het hart van onze gemeenschap 
 
In verband met het overlijden van pastor Jan van 
Well op 14 januari 2012 vindt u hieronder een 
artikel dat hij in 1991 in het Bulletin publiceerde ter 
gelegenheid van zijn afscheid als pastor van onze 
geloofsgemeenschap.  
 
"Oecumene aan de basis... veel mensen zijn er 
wel aan toe". Zo luidde de titel van de regionale 
studiedag die we in 1974 in de Merenwijk hebben 
gehouden. De titel was veelzeggend. Aan de ene 
kant verwoordde ze wat er onder veel lidmaten 
van gemeenten en parochies leefde aan 

verlangen naar samengaan en eenheid; aan de 
andere kant klonk erin door dat dit verlangen in 
kringen van kerkelijke leiding op reserve en verzet 
stuitte. Men was er daar nog niet aan toe. Een 
spanningsveld dus tussen top en basis, tussen 
gewone kerkleden en kerkelijke leiding. De 
geschiedenis van kerkelijk Nederland in de 
voorbije 20 jaar leert ons dat het de mensen aan 
de basis niet is gelukt om - ondanks alle geloof en 
inspanning – het verlangen naar eenheid zodanig 
vorm te geven dat hechte oecumenische 
gemeenschappen konden ontstaan. De kerkelijke 
leiding "won" het van de basis.  
Intrigerend is dan natuurlijk de vraag waarom In 
de Merenwijk een oecumenische 
geloofsgemeenschap wél kon ontstaan en zich 
zodanig kon ontwikkelen dat de toekomst voor 
onze geloofsgemeenschap er inmiddels hoopvol 
en bemoedigend uitziet. 
 
In de komende tijd hoop ik over de 
ontstaansgeschiedenis van onze gemeenschap te 
kunnen schrijven en de factoren aan te geven die 
tot de voor ons zo gelukkige ontwikkeling hebben 
geleid. In het korte bestek van deze overweging 
moet ik mij beperken tot één aspect, en dat dan 
nog kortheidshalve. Maar het is wel een aspect 
dat mijns inziens het meest wezenlijke is in de 
hele ontwikkeling van onze geloofsgemeenschap 
en waarvoor ik dan ook voor de toekomst intense 
aandacht zou willen vragen.  
 
De gezamenlijke viering van de Maaltijd van de 
Heer - waarmee overigens de Verkondiging van 
het Woord onlosmakelijk is verbonden - is het 
alles bezielende geheim van de oecumene in de 
Merenwijk. Tot deze overtuiging ben Ik in de loop 
der jaren steeds meer gekomen. Jaar na jaar ben 
ik dieper gaan beleven dat het vieren van 
Avondmaal/Eucharistie meer is dan het brood en 
wijn delen met elkaar ter herinnering aan Hem. 
Ook veel meer is dan een symboliek die ons 
herinnert aan het laatste Avondmaal. Als rooms 
katholiek heb ik steeds wel geloofd in het mysterie 
van de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer, 
zij het dan geleidelijk aan niet meer op de wijze 
waarop de eigen Kerk mij voorhield te geloven. 
Maar wel een aanwezigheid van de Heer die voor 
mij even werkelijk is als de aanwezigheid van al 
degenen die aan de Maaltijd deelnemen. 
 
Dat ik de aanwezigheid van de Heer een geheim 
noem, een mysterie, is, omdat zij zich aan de 
waarneming onttrekt en zich niet in menselijke 
bewoordingen laat omschrijven.  Ik heb er daarom 
ook nooit zoveel behoefte aan gehad het mysterie 
van de aanwezigheid van de Heer met woorden 
uit te diepen. Woorden begrenzen altijd de 
werkelijkheid die verwoord wordt. Liever beleef ik 
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het mysterie als een werkelijkheid van onpeilbare 
diepte en onmeetbare hoogte. 
 
Werkelijkheid..... meer dan herinnering, meer dan 
symboliek. Een werkelijkheid vol uitstraling en vol 
kracht. Zoals er kracht kan uitgaan van mensen 
met wie ik in aanraking kom  -bemoediging, steun, 
zorgzaamheid, liefde, genegenheid, trouw…….- 
zo geloof ik dat er kracht uitgaat van de 
aanwezigheid van de Heer in de viering van de 
Maaltijd. Steeds meer heeft het geloof zich 
verdiept dat het die kracht is die ons eensgezind 
maakt, verbonden met elkaar in bemoediging, 
steun, zorgzaamheid, liefde, genegenheid, trouw... 
En dat het die kracht is die ons machtig maakte 
om de geloofsgemeenschap te worden die we 
geworden zijn. Daarom geloof ik ook dat die 
eenheid en gemeenschap met elkaar niet meer 
ongedaan kunnen worden gemaakt - tenzij door 
onszelf. De wekelijkse viering van de Maaltijd is 
het hart van onze geloofsgemeenschap. 
 
Jan van Well   - oktober 1991 

 
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  

 

Gesprek op Zondag 
 
Met enige regelmaat is pastor Henk van Breukelen 
de afgelopen maanden onze voorganger geweest. 
Op 26 februari hoopt hij weer bij ons voor te gaan, 
maar zal dan ook na de viering aanwezig zijn voor 
een nagesprek over de viering. 
Velen kennen pastor van Breukelen vanwege zijn 
eigen manier van omgaan met de Bijbel, de 
traditie en de buiten-Bijbelse geschriften, zowel in 
de vieringen als in zijn publicaties. Voor de één 
een verrassende ervaring, voor een ander soms 
verwarrend. Daarom heeft de AKM pastor van 
Breukelen uitgenodigd voor een “gesprek op 
zondag”, zodat hij ons kan doen delen in zijn 
kennis van en omgaan met de bronnen en wij 
kunnen met hem in gesprek gaan vanuit onze 
belevingen en ervaringen. Pastor van Breukelen 
heeft deze uitnodiging met enthousiasme 
aanvaard en met elkaar zien we uit naar een 
goede ontmoeting. U bent daarvoor van harte 
uitgenodigd in het Stiltecentrum op zondag 26 
februari, na de viering en de koffie. 
 
De AKM 

 
Bij de vieringen 
 
Op 4 maart en 1 april zingt kinderkoor Spetters 
weer in de vieringen. We zitten dan midden in de 
40-dagentijd. De doorgaande lezing die we 
proberen te volgen is uit het boek Ezechiël. Het 
thema in de het 40-dagen-project dat daarmee 
samenhangt draait om “veranderen”.  Profeten 
verheffen hun stem op momenten dat het verkeerd 
gaat en dat het de hoogste tijd is voor 
verandering. Maar wie moeten er veranderen en 
hoe doe je dat: alleen , samen. De 
evangelielezingen komen uit Marcus of Johannes.  
 
Zondag 18 maart zitten we midden in de 40-
dagentijd. Zo lang we onderweg zijn met Jezus en 
zijn leerlingen naar Jeruzalem, waar Jezus zal 
gaan lijden en waar we wonder boven wonder dan 
ook nog Pasen mee mogen maken, vraagt veel 
van ons uithoudingsvermogen. Daarom is er deze 
zondag te midden van alle donkere wolken een 
sprankje licht. Het is zondag “verheug u”, ook wel 
Klein Pasen genoemd. 
We lezen deze zondag Ezechiël 17:22-24, waar 
het volk in ballingschap teleurstelling op 
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teleurstelling te verwerken krijgt. De Nieuw-
Testamentische lezing is Johannes 6:4-15, waar 
een grote massa mensen bij elkaar is maar geen 
eten heeft. 
In beide lezingen zien we mensen in problemen. 
Maar ook bij hen lijkt wat licht door te breken, als 
de vraag gesteld wordt: heb je niet meer dan je 
denkt? Zou je ook anders tegen je situatie aan 
kunnen kijken? Zou je met behulp van God ook 
anders tegen je situatie aan kunnen kijken? 
 
Op 1 april begint met Palmzondag de Stille of 
Goede week. Tussen de intocht in Jeruzalem en 
de Opstanding op Pasen passeren we de stadia 
van verraad (Witte Donderdag), sterven (Goede 
Vrijdag) en de stilte van het graf (Stille Zaterdag). 
In de Paasnacht en op Paasmorgen vieren we de 
verrijzenis. De overwinning van het leven op de 
dood. 
 
Op zondag 29 april hebben we Pasen alweer 
achter de rug. Volgens het oecumenisch 
leesrooster lezen we dan Handelingen (5:12-25), 
waarin we meemaken hoe Lucas het ontstaan van 
de christelijke gemeenten schildert na de dood en 
opstanding van Jezus. Op deze zondag die 
klassiek de zondag van de goede herder heet, 
zien we dat mensen zich aangetrokken voelen 
door deze nieuwe beweging en onder de indruk 
zijn van de nabijheid van God die van hen 
afstraalt. Toch is de tegenstand zó groot dat ze 
zich er niet altijd bij aan durven sluiten. Ook voor 
wie al bij de jonge gemeenten horen en voor de 
apostelen zelf, is het een zoeken hoe ze te 
midden van alle druk van buiten af de weg van 
Jezus kunnen blijven gaan.   
 
Ds. Inge Smidt en Ds. John Boon 

 

Uit de AKM…… 
 
In de januarivergadering van de AKM stonden we 
om te beginnen stil bij het overlijden van Jan van 
Well, één van de grondleggers van onze 
oecumenische geloofsgemeenschap. We 
realiseerden ons hoeveel we als 
geloofsgemeenschap aan Jan te danken hebben, 
hoe hij mensen wist te bezielen en motiveren. In 
dit Bulletin vindt u een artikel van Jan van Well dat 
hij heeft geschreven bij gelegenheid van zijn 
afscheid als pastor van de Regenboog in 1991. 
Het is nog steeds actueel! 
 
December was een drukke maand met veel extra 
activiteiten: de gezellige snuisterijenmarkt die een 
kleine € 2000,-- heeft opgeleverd voor projecten in  
Brazilië, de druk bezochte kerstzangavond met 
een prachtige uitvoering van de ‘Promise of 
Christmas’ door ons Regenboogkoor, een heerlijk 
kinderkerstfeest voor kinderen uit de Regenboog 
en verre omtrek, fijne feestelijke kerstvieringen. 
Hartelijk dank aan alle medewerkers en 
vrijwilligers die al deze activiteiten tot een feest 
maakten. 
 
De Commissie Kerkzaal heeft verslag gedaan van 
de experimenten met de opstelling in de kerkzaal. 
De huidige opstelling bevalt goed en wordt 
definitief. Nu de opstelling afgerond is kan de 
commissie zich gaan beraden op aanpassing en 
verfraaiing van de inrichting van de kerkzaal. Er 
wordt gedacht aan een meditatieve hoek waar het 
intentieboek zou kunnen staan, een  nieuwe 
doopvont, kandelaars e.d. De commissie hoort 
ook graag uw ideeën hierover. 
Behalve in de kerkzaal komen er ook 
vernieuwingen in de bar/ontmoetingsruimte en de 
hal. Zo wordt de Regenboog steeds mooier en 
comfortabeler en, hopen wij, uitnodigender. 
 
De website heeft ook de aandacht van de AKM. Is 
de website toegankelijk, wat staat er op, wat 
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missen we? We gaan het inventariseren en zo 
nodig aanpassen.  Wist u dat u zelf ook kunt 
reageren via het contactformulier of het 
gastenboek (te vinden onder het kopje ‘contact’)? 
 
Inmiddels heeft de Aktie Kerkbalans 
plaatsgevonden. Veel mensen hebben zich 
ingespannen om zoveel mogelijk brieven te 
bezorgen en weer op te halen. We zijn heel blij en 
dankbaar dat elk jaar toch weer al die vrijwilligers 
de kou en regen willen trotseren om de bijdragen 
te verzamelen. Over het resultaat kunt u elders in 
dit Bulletin lezen. 
 
In september vindt er weer een wisseling in de 
AKM plaats. Er is een commissie ingesteld die 
kandidaten gaat zoeken en benaderen. In dit 
Bulletin vindt u een oproep kandidaten aan te 
melden. 
 
In september bereikt onze predikant John Boon de 
pensioengerechtigde leeftijd en zal hij met 
emeritaat gaan. Dat betekent dat wij afscheid van 
hem zullen moeten nemen. De wijkkerkenraad is 
druk doende een oplossing voor de opvolging te 
vinden. Op 15 maart a.s. is er een 
gemeenteavond in de Regenboog waarop u wordt 
geïnformeerd over de stand van zaken en kunt 
meepraten over de komende veranderingen. 
 
Dan wil ik u tot slot graag wijzen op een bijzonder 
‘gesprek op zondag’. Op zondag 26 februari zal 
pastor Henk van Breukelen voorgaan in de viering. 
Na de viering is er in een ‘gesprek op zondag’ 
gelegenheid met pastor van Breukelen van 
gedachten te wisselen over de preek en zijn vaak 
verrassende benadering van de H.Schrift. 
 
Ingrid Weitenberg, voorz. AKM 

 
Vacatures AKM, tegelijk in 
Vicariaat en Wijkkerkenraad 
 
In september 2012 zullen twee leden van de AKM, 
die tevens zitting hebben in de wijkkerkenraad  na 
een zittingsperiode van  8 jaar de AKM verlaten. 
Tevens is er een vacature voor een RK lid in 
Vicariaat en AKM. Binnen de wijkkerkenraad komt 
er nog een vacature voor ouderling-
kerkrentmeester. 

Dat betekent dat we weer op zoek zijn naar leden 
van de geloofsgemeenschap die de fakkel van 
hen willen overnemen.. 
 
Voor de AKM zijn dus 3 mensen nodig:   
één lid van Rooms-Katholieke huize die tegelijk 
zitting heeft in het vicariaatsbestuur en  
twee leden van de Protestantse Kerk, waarvan de 
een ouderling en tevens scriba van de 
wijkkerkenraad zal zijn  en de ander ouderling-
kerkrentmeester in de wijkkerkenraad zal zijn en 
die tevens binnen de AKM de functie van 
penningmeester op zich wil nemen. 
 
Daarnaast wordt uitgekeken naar een ouderling-
kerkrentmeester met zowel bestuurlijke als 
financiële ervaring om vanuit de wijkkerkenraad 
afgevaardigd te worden naar de Algemene 
Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters 
om daar de belangen van de Protestantse 
Gemeente Leiden in zijn geheel en van de 
wijkgemeente Merenwijk te behartigen. 
  
Wij roepen iedereen op om “aanbevelingen” te 
doen. U kent vast wel iemand van de 
geloofsgemeenschap die u geschikt vindt om één 
van deze functies te vervullen. Wij vragen u de 
aanbevelingen schriftelijk (brievenbus Regenboog) 
of per e-mail te doen bij één van de leden van de 
voorbereidingscommissie. De leden van de 
voorbereidingscommissie zullen dan contact 
opnemen met degenen die aanbevolen zijn en hen 
vragen of ze bereid zijn lid te worden van de 
Wijkkerkenraad of het Vicariaatsbestuur en van 
daaruit in de AKM. De AKM zal vervolgens in 
overleg met Vicariaat en Wijkkerkenraad een 
kandidatenlijst vaststellen.  
We hopen van ganser harte dat er namen 
genoemd worden en dat er vrijwilligers zijn die de 
vacatures willen vervullen. Wilt u vooraf meer 
informatie over de inhoud van het AKM-
lidmaatschap, Vicariaat of Wijkkerkenraad, dan 
kunt u contact opnemen met onderstaande 
personen. 
  
De commissie voorbereiding benoemingen AKM: 
Ada Minne: fam.minne@zonnet.nl 
Christiaan de Witt: christiaandewitt@xs4all.nl  
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Opbrengst collecten januari 2012 
 
Datum 1e mandje 2e mandje Kinderneven-

dienst 
Bestemming 2e mandje 

01-jan €   78,13  €    58,60   Vicariaat Bijz. Noden    
08-jan €  163,15  €  134,13  €  9,70 Diaconie 
15-jan €  111,78 €    99,05 €  7,60 Opbouw PG energie 
22-jan €  114,22 €  162,65 €  3,00 RK Memisa 
29-jan €  136,30 €  116,85 €  6,50 Kerk. Buurtenwerk Leiden
 
Op 4 januari is er een gift van € 40,-- voor de Regenboog binnengekomen en op 26 januari een gift 
van € 75,--.  
 
 
 
Kerkbalans 2012 “Wat is de 
kerk jou waard“ 
 
Ook dit jaar zijn weer vele mensen in de 
maand januari actief geweest om de Actie 
Kerkbalans goed te laten verlopen.  
 
Allereerst de coördinatoren die voor de 
distributie van de lijsten en enveloppen naar de 
lopers zorgden. Verder de lopers om de 
enveloppen te bezorgen bij de opgegeven 
adressen in de Merenwijk en deze enkele 
dagen later weer op te halen. 
 
U, als gever, bent actief geweest door de 
toezegging dit jaar weer in te vullen. 
Ook op de tel-avond waren weer voldoende 
mensen bereid om hun medewerking te 
verlenen bij het  tellen van de toegezegde 
bedragen. 
Allen hartelijk dank hiervoor en graag tot 
volgend jaar. 
 
Het resultaat van de toezeggingen is als volgt: 

- RK- leden     €  31.161  
- PKN- leden  €  82.468 

Het bedrag van de toezeggingen van de RK- 
leden ligt hoger dan vorig jaar. 
Het bedrag van de toezeggingen van de leden 
van PKN ligt helaas lager dan vorig jaar. 

 
Alle gevers en medewerkers hartelijk dank, 
 
namens het coördinerend team, 
Bettie Landkroon en Elly Visser. 

 
Twee gemeenteavonden over 
de toekomst 
 
Graag herinneren we u aan de  twee 
gemeenteavonden waarop u wordt bijgepraat 
over de toekomst van de Protestantse 
Gemeente Leiden en de wijkgemeente 
Merenwijk. U krijgt vanzelfsprekend de 
gelegenheid om mee te praten. Op 15 maart is 
er om 20.00 uur in de Regenboog een avond 
over de invulling van het werk van Inge en het 
opvangen van taken die zij niet kan doen in de 
tijd van haar halve aanstelling. De tweede 
avond op dinsdag 3 april is gewijd aan de 
vitalisering van de kerk. Het gaat dan over de 
vraag wat uw ideeën zijn over een vitale 
oecumenische geloofsgemeenschap. Ook 
deze bijeenkomst begint om 20.00 uur. Kom 
en denk en praat mee over de toekomst. 
Peterhans van den Broek 
Voorzitter protestantse wijkkerkenraad 
Merenwijk 
 



 7

Kinderen schitteren in musical Het Geschenk 
 

 
 

 
Een ster, twee sterren, nou ja drie sterren in 
een voorstelling dat is nog te begrijpen, 
maar 65 kinderen die de show stelen? Ja, 
dat was mogelijk dankzij 
Jeugdtheatergroep De Vliegende 
Speeldoos. De professionals wisten na één 
dag hard werken met de kinderen een 
fantastisch en stralend optreden in de 
Regenboog neer te zetten. 
 
Onderwerp van de musical Het Geschenk is 
Naäman, een rijk en geslaagd man met een 
baan als opperbevelhebber aan het hof van de 
koning van Syrië. Hij heeft een groot probleem 
dat niemand kan oplossen. Zijn vrouw Alma 
niet en de koning niet. Hij is melaats. Maar dan 
is er een jong meisje dat voor Alma werkt, dat 
raad weet. Ze is door rovers uit haar land 
gestolen en als slavin op de markt verkocht. Ze 
is alles kwijtgeraakt wat haar dierbaar is. Bijna 
alles, want haar Herder gaat altijd met haar 
mee. Door haar toedoen gaan Naäman en 
Alma en zijzelf naar Israël om de Profeet Elisa 
te bezoeken. Deze raadt Naäman aan te 
knielen voor de Heer van Israël en zich zeven 
maal onder te dompelen in het water van de 
Jordaan. Hoewel Naäman aanvankelijk onwillig 
is om de raad op te volgen, weet het meisje en 
Alma hem toch over te halen. Naäman 
geneest. Met het kleine dat het meisje kon, 
zette God iets groots in gang. 
 

 
 
Vanaf 9.00 uur ’s morgens was al begonnen 
met de opbouw van het decor in de kerkzaal. 
De kinderen kregen na aankomst een 
voorpresentatie. Daarin lieten de spelers de 
kinderen weten dat zij de voorstelling niet 
alléén konden spelen, maar hun hulp nodig 
hadden. De kinderen werden uitgenodigd om 
mee te zingen en hadden zich in luttele 
minuten een lied eigen gemaakt. Zij werden 
vervolgens in groepjes onderverdeeld. Als ze 
niet oefenden, dan waren ze aan het werk om 
hun eigen kostuums te maken. 
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 Groep 1 en 2 waren schaapjes. De kinderen 
waren in het wit, bruin of zwart gekleed. Ze 
maakten zelf een mooie hoofdtooi van een 
kartonnen band waarop witte vlokjes waren 
geplakt en twee schapenoortjes. In het verhaal 
sprongen de schaapjes blij rond en werden 
liefdevol verzorgd door de vader van het 
meisje die herder was. Toen hij ze met vaste 
hand naar de stal leidde, miste hij er een. Het 
verloren schaap, maar gelukkig volgde die de 
kudde al snel. Het meisje dat de was deed, 
werd overvallen door rovers (groep 6).  
 

 
 
 Zij waren in het zwart gekleed en hadden van 
stof een Zorro-masker gemaakt en een cape. 
Het kostten hun niet veel moeite om het meisje 
te overvallen. Het waren echte boeven zonder 
medelijden en zij deelden het meisje mee dat 
ze haar als slavin op de markt gingen 
verkopen. Met een andere groep slaven (groep 
7) – kleurloze figuren in bruine en beige 
vodden gekleed – werd ze naar de markt 
gevoerd. Iedere slaaf had een eigen 
slavennummer. Ze hadden twee 
reclameborden bij zich. Daarop stond: twee 
voor de prijs van drie, wat tragisch was. Op het 
andere bord stond uitgekookt: drie voor de prijs 
van vier! Het meisje werd door Naäman en 
Alma gekocht. Nadat bekend was geworden 
dat Naäman melaats was, was er voor hem 
geen toekomst meer. Het meisje weet Naäman 
te overtuigen om op reis te gaan om de profeet 

Elisa op te zoeken. Naäman krijgt een 
aanbevelingsbrief mee van zijn koning voor de 
koning van Israël. Die bevindt zich met een 
schare lijfwachten (groep 3 en 4) in het paleis. 
Ze zijn in het lichtblauw of lila gekleed en 
hebben een pruik op. Prachtig geknutseld van 
een strook karton waarop echte barokkrullen 
zijn vastgemaakt.  
 

 
 
Deze statige lijfwachten hebben heel wat met 
hun koning te stellen, want deze is overal bang 
voor en zij hebben veel werk om hem te 
beschermen. Als er een vreemdeling 
binnenkomt die ook nog melaats is, laat de 
koning hem direct het paleis uitzetten.  
 

 
 
Gelukkig heeft Elisa een bediende gestuurd en 
deze brengt Naäman en zijn gevolg, dat ook 
bestaat uit een reeks dienaren (groep 8),  naar 
Elisa. Aan de dienaren is te zien dat zij bij een 
welgesteld man horen. Ze zijn in het rood 
gekleed, maar hun kleding is verrijkt met vrolijk 
verpakte dozen waarin de geschenken zitten. 
Zij trekken met Naäman en Alma en het meisje 
naar de Jordaan. Zal het water (groep 5) hem 
reinigen? De kinderen gekleed in blauw/groene 
kleding voeren met hun zelfgemaakte visjes 
een vissendans uit.  
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Op hun gezicht staat een grote waterdruppel 
en wat kleintjes er om heen. Zij dragen de 
rivier, een lange blauw doek.  Als Naäman 
duikt gaat het water over hem heen en het 
daalt weer als Naäman boven komt. Zeven 
keer.  De vreugde is groot als Naäman ziet dat 
hij genezen is. Natuurlijk gaat hij Elisa 
bedanken. Maar deze wil – tot verdriet van zijn 
bediende – geen geschenken aannemen. Niet 
hem komt de eer toe, maar Zijn God. Met wát 
een overgave speelden de kinderen hun rol en 
zongen ze zoals in een musical hoort. 
Bijvoorbeeld het lied: “Ook al ben je groot – 
ook al ben je klein – ook al zien ze je niet 
staan. Alles wat je doet – alles wat je zegt – 
met God kun je het aan – dus laat je lekker 
gaan. Aan het eind van de voorstelling, hoe 
kon het ook anders, reageerde het publiek met 
een luid applaus. 
Ilse, een van de spelers van de Vliegende 
Speeldoos, bedankte de kinderen én de 
organisatie. De opzet van de spelers om 
kinderen een Bijbelverhaal te laten beleven, 
was uitstekend gelukt. Zij waren naar de 
Regenboog gekomen samen met een 
medewerker van Compassion, een organisatie 
die kinderen in arme landen ondersteunt en 
daarvoor sponsoren zoekt. Om ook deze 
kinderen te kunnen laten stralen op een 
podium en hen iets mee te geven uit Gods 
Woord is een verlangen dat al lang leeft bij het 
Speeldoosteam. 
De musical was een van de activiteiten van de 
jubilerende Regenboog. Edo Elstak gaf in zijn 
slotwoord aan dat gelet op de aanwezigheid 
van kinderen en hun ouders van kerken en 
scholen uit Leiden en omstreken ook de opzet 
van de Regenboog om zoveel mogelijk 
mensen te laten delen in die feestvreugde, was 
geslaagd. Natuurlijk was er een waarderend 
woordje en een kleinigheid voor de 25 ouders 
die de kinderen op deze bijzondere dag 
begeleidden. Een bloemetje was er voor de 
organisatoren: Bep Willers, Greta Hanenburg 
en Hanneke van der Veen. Vermeld moet 
worden dat ook Edo zelf en John Boon, samen 
met Kees Hanenburg en Wilbert Bots hand- en 
spandiensten verrichtten. Dank ook voor 
beheerder Ronald van Heijningen voor zijn 
inzet. Na de musical was er gelegenheid een 
kopje koffie of een glaasje fris te drinken en 
natuurlijk te horen hoe iedereen van de 
musical genoten had. 
 
Frances Verhaar 
Foto’s Steef Eman 

 

 
Het lege graf 
 
De Voorburgse Amateur Toneel Vereniging De 
Regenboog speelt de voorstelling “Het Lege 
Graf”. 
Rechters, getuigen en jury zijn net zo 
onlosmakelijk met Pasen verbonden als “Het 
Lege Graf” . Laszlo Fodor laat in zijn stuk “Het 
Lege Graf” de grote vraag van het christelijk 
geloof op een andere manier zien. Geen grote 
dramatische taferelen maar een rechtszaak 
rond de vraag: “wie heeft dat lichaam doen 
verdwijnen?” Getuigen vóór en tegen de van 
lijkenroof verdachte tuinman komen zich 
melden bij de rechtbank. U bent als 
toeschouwers de jury, want alleen zij kunnen 
de getuigenverklaringen op waarheid toetsen. 
De rechtbank hoort o.a. Jozef van Arimathea, 
de grondeigenaar en wetsgeleerde die het graf 
ter beschikking stelde. Pontius Pilatus en zijn 
vrouw, die heel andere gevoelens over Jezus 
had. Maar ook Saulus – omdat we terug 
kunnen grijpen op gebeurtenissen uit het begin 
van onze jaartelling. De tuinman mag zich 
natuurlijk verdedigen en doet dat met alle 
nederigheid en devotie. Uiteraard zijn ook 
anderen zoals Petrus de visser, Sextus Lucius 
de soldaat die op wacht stond, Jesse Sadoc, 
de aalgladde detective die uit moest zoeken 
hoe het nu zat en Suzanna van Cana als de 
vriendin van Maria opgeroepen. Hun 
getuigenissen voegen zich bij de gloedvolle en 
warme woorden van Maria Magdalena die in al 
haar eenvoud dé grote getuige is van Zijn 
Verrijzenis. U wordt als jury door het proces 
geleid door een overtuigde verdediger, een 
gedreven Officier van Justitie en een 
rechtschapen rechter. Zij stellen aan het eind 
van de voorstelling slechts die éne vraag: “Is 
Jezus’ lichaam gestolen of is Hijzelf uit de 
dood opgestaan?” 
datum: vrijdag 30 maart 
tijd: 20:00 uur 
kaarten:  voorverkoop dmv reservering tot 25 
maart  € 6.-- via bankrekening 258.11.91; ten 
name van de AKM; 
aan de zaal op de avond zelf € 7,50. 
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Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van de Algemene Kerkelijke 
Merenwijkraad. 

                       

Er kan nog meer bij! 
 
In het vorige Bulletin heeft u kunnen lezen over 
het scratchkoor dat op zaterdag 21 april wordt 
geformeerd in de Regenboog. Er zijn al veel 
aanmeldingen (zesenzestig) maar er kan nog 
meer bij.  
Zangers en Zangeressen. Met name zoeken 
we mannenstemmen. Het is een ambitieus 
programma. Dus als u zich serieus wilt 
voorbereiden dan moet u niet te lang wachten 
met aanmelden. 
Gedetailleerde informatie over de dagindeling 
en de uit te voeren stukken staat op de website 
van de Regenboog: 
www.deregenboogmerenwijk.nl/activiteiten/#ko
or. De dag  begint om 09:30 en het concert 
begint om 20:00. 
Publiek. Wat is een optreden zonder publiek in 
de zaal. Komt allen genieten van de muziek 
die het scratchkoor ten gehore brengt. De 
toegangsprijzen kunnen geen belemmering 
zijn: kaarten kosten in de voorverkoop € 5,00 
en € 6,50 aan de zaal ( beide inclusief 
consumptie in de pauze). Ze zijn verkrijgbaar 
door het vereiste bedrag over te maken op 
ING: 25.81.191 tnv de Algemene Kerkelijke 
Merenwijkraad ovv “Scratchkoorconcert”.  
Assistenten. Om de dag soepel te laten 
verlopen zijn er helpers nodig die gedurende 
de dag mee werken en ’s avonds gezellig 
gratis van het concert genieten.  U moet dan 
denken aan: 

- 2 mensen die helpen bij de inschrijving 
’s morgens (v.a. 09:30) en de 
kaartverkoop ’s avonds (v.a. 19:00)  

- 3 gastmannen/-vrouwen die 
gedurende de dag helpen met koffie 
en zo in te schenken bij het 
binnenkomen(v.a. 9:30), in de pauzes 
(v.a. 11:00 en v.a. 15:00) of bij de 
lunch   

- 2 extra mensen die helpen bij het 
klaarmaken en zetten van de lunch. 
(v.a. 11:30 tot ca 14:00) 

- 2 gastmannen/-vrouwen die in de 
pauze van het concert helpen aan de 
bar 

- 2 mannen die helpen bij de inrichting 
van de zaal op donderdag 19 april en 
zaterdag na het concert. 

Voor alles en iedereen geldt meld u aan!! 
Edo Elstak: ejh.elstak@telfort.nl, 071 5210235 
of spreek me aan. Ik ben weleens in de 
Regenboog te vinden. 

 

Nieuwsgierig naar Taizé? Kom 
en kijk!   
 
Ben jij wel eens in Taizé geweest? Nee? Dan 
is dit misschien echt iets voor jou! Want 
afhankelijk van het aantal deelnemers 
vertrekken we op zondag, 29 april met eigen 
vervoer of op zaterdag, 28 april met de 
pendelbus van de Regenboog-tours naar de 
Franse Bourgogne. Dan kun je mee om een 
week mee te draaien in het ritme van Taizé. 
Een week even helemaal weg om in alle rust 
en eenvoud na te denken over je eigen leven. 
Een week om andere jonge mensen te 
ontmoeten. Want Taizé is een internationale 
jongeren ontmoetingsplaats. Iedereen is 
welkom in deze gastvrije , kampachtige  
omgeving waar je gewoon jezelf kunt zijn. 
 
Omdat onze Oecumenische 
geloofsgemeenschap dit jaar 40 jaar bestaat, 
willen wij als onderdeel van onze 
jubileumactiviteiten deze Taizé-reis 
organiseren. De reis is bedoeld voor mensen 
uit Leiden en omgeving vanaf 15 jaar. Het 
thema hoop dat als een rode draad door de 
verschillende jubileumactiviteiten heenloopt 
sluit helemaal aan bij het gedachtengoed van 
de broeders van Taizé. In december 2010 
hebben we met een groep mensen van Youth 
United Leiden al een voorproefje gehad bij de 
Europese ontmoeting van Taizé in Ahoy 
Rotterdam. Dat was maar één dagje, een week 
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op de thuisbasis van Taizé is natuurlijk veel 
inspirerende. 
 
Weet je het nog niet, maar voel je er wel wat 
voor? Kom dan op zondag, 4 maart a.s. om 
12:00 uur naar de Regenboog. Daar kun je 
andere jonge mensen ontmoeten die vorig jaar 
geweest zijn. Er komen ook mensen van een 
jongerengroep uit IJsselstein, die ook in de 
meivakantie naar Taizé zullen gaan. 
Kijk ook op www.taize.fr   
                        
Ik hoop je te zien op zondag 4 maart om 
12:00 uur in de Regenboog, 
 
Hanneke van der Veen 

 
Jongvolwassenen 
 
Jonge volwassenen worden van harte 
uitgenodigd voor de bijeenkomst van 16 april, 
om 20.00u in de pastoreskamer in de 
Regenboog. 
Inlichtingen bij Corine Knoester, 
corineknoester@kpnmail.nl 

 
Rozenkring 
 
De Rozenkring start met de bespreking van 
een boek van Drewermann: De Tien Geboden 
(Meinema, 2007).  
Eugen Drewermann leest de Tien Geboden uit 
het Oude Testament in het licht van de 
boodschap van Jezus. Daarin staat de 
heelwording van het leven van ieder 
afzonderlijk mens voorop en niet het vestigen 
en funderen van een collectieve ordening. Het 
beeld van God dat hiermee correspondeert, is 
dat van een God die spreekt in en tot het hart 
van mensen. Het is de taal van de liefde, die 
geen angst aanjaagt maar wil overtuigen en de 
mens tot zijn recht wil laten komen. 
Inlichtingen bij Dick Rijken, tel 5216606 

 
Samen aan Tafel 
 
Ook dit jaar is er weer gelegenheid voor 
kinderen uit groep 4 of van ongeveer 7 jaar, 
om zich in het “samen aan tafel”-project voor te 
bereiden op hun eerste Communie of hun Kom 
aan Tafel. 
Zes keer komen we bij elkaar om te ontdekken 
wat dat nu is: die Tafelviering elke zondag in 

de kerk - dat stukje brood, de wijn die 
aangeboden wordt. Waarom doen we dat, 
waarom vinden we het zo fijn om dat te doen, 
wat heeft het met geloven te maken en wat 
betekent het voor jou? 
Op de dinsdagmiddagen 24 april, 8 mei, 15 
mei, 22 mei, 29 mei en 5 juni komen we om 
16.15u bij elkaar in de Regenboog; wij zorgen 
voor drinken, vaak zorgen de kinderen van het 
project om de beurt voor iets lekkers daarbij. 
Terwijl we zo samenzijn en eten en drinken, 
denken we na over de Maaltijd van de Heer. 
Om ongeveer 17.30u zijn we klaar. 
Met de ouders praten we over het project op 2 
ouderavonden: dinsdagavond 17 april om 
20.00u  in de Regenboog en dinsdagavond 29 
mei, ook om 20.00u in de Regenboog. We 
vinden het erg belangrijk dat de ouders komen, 
we leren elkaar dan kennen en zij weten dan 
ook wat er gaat gebeuren. 
Ouders, die graag willen dat hun kinderen 
tijdens de voorbereidingsperiode gedoopt 
worden, kunnen tijdens de eerste ouderavond 
daarover afspraken maken met pastoor van 
der Bie. 
Zaterdag 9 juni oefenen we samen voor de 
feestelijke viering, zodat jullie precies weten 
hoe het zal gaan en wat je gaat doen.  
Zondag 10 juni is dan de feestelijke slotviering 
van het “Samen aan Tafel”-project waarin jullie 
je Eerste Heilige Communie of je Kom aan 
Tafel zullen doen. Het is de bedoeling dat het 
kinderkoor de “Spetters” aan de viering mee 
zal werken. 
Het tijdstip van de dienst is nog niet helemaal 
zeker, dat hangt er vanaf hoeveel kinderen 
meedoen aan het project. Meestal is de viering 
om 10.00u. 
Aan de kinderen die zich opgeven: wij 
verheugen ons erop met jullie het project te 
gaan doen; hartelijk welkom de 24e april in de 
Regenboog, en jullie ouders de 17e april. 
 
Maja van Spaandonk 
Pastoor Jaap van der Bie 
Ds Inge Smidt    
 
Opgaven graag  vóór 10 april bij Maja van 
Spaandonk; liefst per e-mail. Maja’s e-
mailadres is: majalobo@casema.nl (of 
telefonisch: 521 43 59).  
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Litassen vind je alleen in de Regenboog 

 
 

 
Kinderen zien we graag in de kerk. Zij helpen 
in de zondagse viering met het klaarmaken 
van de tafel. Tot drie jaar geleden was dat het 
enige wat ze konden doen.  De pastores gaven 
aan dat ze heel goed assistentie konden 
gebruiken tijdens de vieringen. Het idee van de 
Liturgisch-assistent werd geboren. Nu is het 
woord Liturgisch-assistent een mond vol. 
Daarom werd gekozen voor de afkorting Litas, 
in het meervoud Litassen.  
Elke zondag doet er een junior- en een senior-
Litas dienst. De voorgangers dragen in de 
viering hun speciale gewaden met daarover 
heen een stola.  
 

 
 
Voor de Litassen werd een eigen stola 
ontworpen. Zij dragen die schuin over de borst. 
Op de stola staat een wit kruis met daarboven 
een rode en blauwe streep die kleuren uit de 
regenboog symboliseren. De senior-Litas 
draagt op het witte kruis een gouden ster. 
Kinderen in groep 4 hebben het Samen-aan-
tafel-project gedaan en kunnen junior-Litas 
worden. Vanaf groep 7 is men senior-Litas.  
Vóór de viering helpt de junior-Litas met het 
uitdelen van de weekagenda. Hij of zij is ook 

verantwoordelijk voor het aansteken van de 
paaskaars en de altaarkaarsen. De senior-
Litas legt de liedboeken klaar op de altaartafel. 
Hij of zij neemt de Bijbel mee naar de kerkzaal 
en overhandigt die daar aan de pastor en gaat 
vervolgens het gebedenboek ophalen. 
Natuurlijk kunnen de Litassen samen met 
andere kinderen naar hun eigen 
Kinderwoorddienst. Maar tijdens de dienst van 
de tafel helpen zij met de uitreiking van de 
hostie of  het brood. De junior-Litas staat dan 
tussen het AKM-lid en de pastor in. De senior 
Litas staat naast de vrijwilliger met de wijn. Na 
de eucharistieviering zorgt de senior-Litas met 
het AKM-lid dat de overgebleven hosties en de 
wijn worden teruggebracht naar de tabernakel 
in het Stiltecentrum. Zij hebben er vóór de 
viering van de tafel al voor gezorgd dat alles 
klaar staat. Na de viering helpen beide 
Litassen de koster bij het opruimen van de 
kerkzaal. 
Alle Litassen krijgen voor zij met hun taak 
beginnen een kleine opleiding. Het leuke is dat 
er naast begeleider Hanneke van der  Veen 
ook een juniorbegeleider is: Jelmer Jukema.  
Hij zit in de viering achter de nieuwe Litas en 
kan deze zo wat steun geven. De Litassen zijn 
wat trots op hun taak en een zestal wilde graag 
meewerken aan het interview. Er wordt niet 
alleen gewerkt. Eén keer per jaar wordt de 
Litasverwendag gehouden. Soms wordt er een 
uitje gemaakt. Afgelopen jaar werd er een 
schilderworkshop gegeven door Susannah 
Vogel. Iedereen maakte zijn/ haar eigen 
schilderij. Pastor John Boon vertelde nog eens 
precies wat je als junior- en senior-Litas moet 
doen. Zo’n opfriscursus is goed als er wat 
zaken veranderen. Daarna was het goed 
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smullen van pannenkoeken en 
worstenbroodjes. 
 

 
 

 
 
Elvira Dierickx komt veel in de kerk met haar 
ouders. Na het Samen-aan-tafelproject vorig 
jaar is ze Litas geworden. Ze zingt graag en zit 
in het kinderkoor De Spetters. Als ik niet naar 
de kerk ga, dan zie ik mijn vriendinnetje 
Mariëlle niet. Soms duurt een viering lang en 
vind ik het een beetje saai. Dat is anders als ik 
met het kinderkoor zing. Vaak zijn er 
evenementen in de kerk. Mijn moeder bakt 
daarvoor taart of cake. Ik help haar daar mee. 
Ik vond het leuk dat we met Susannah 
geschilderd hebben.  
 

 
 

 
 
Dorothea Duijts is een van de eerste Litassen. 
Ze herinnert zich nog dat in de pastoreskamer 
uitleg werd gegeven over de taak van de 
Litassen. De eerste keer dat ik dienst deed, 
vond ik het spannend, maar nu ben ik al 
senior-Litas. De kerk is best een thuis. Mijn 
moeder gaat wel eens voor in de viering. Ik 
zing ook bij het kinderkoor de Spetters. Vol-
gend jaar ga ik naar de middelbare school. Op 
dit ogenblik ga ik naar de voorlichtingsdagen 
en heb ik nog geen keus voor een bepaalde 
school gemaakt. Ook ik vond de 
Litasverwendag heel leuk. Als herinnering heb 
ik mijn eigen schilderij. 
 

 
 

 
 
Martijn van de Kieboom is ‘stergerechtigd’ en 
dus senior-Litas. Ook aan hem werd gevraagd 
na het Samen-aan-tafel-project om mee te 
doen. Ik wilde dat wel. Ik doe graag iets tijdens 
de viering. Alleen maar zitten vind ik saai én ik 
help zo mee in de kerk. Ik vind het leuk als de 
Spetters zingen. Mijn zus zit ook bij dat koor. 
We zijn regelmatig in de kerk omdat mijn 
ouders helpen in de Kindernevendienst. Mijn 
ouders hebben ook geholpen bij het 
voorbereiden van het Kinderkerstfeest. Ook ik 
ga dit jaar naar de middelbare school en heb 
gekozen voor het Bona. Wellicht ga ik dan 
meedoen met de jongerenviering. Mijn 
schilderij is niet ontstaan naar aanleiding van 
een bepaald idee. Ik heb gewoon een kwast 
gepakt en geschilderd en het toen kleurvallei 
genoemd. 
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Tjeerd Veenstra: Het was niet mijn eigen idee 
om Litas te worden. Mijn oma en moeder en 
vader waren met de kerk bezig en ze stuurde 
me er heen. Nu vind ik het zelf leuk om Litas te 
zijn. De eerste dag was het heel spannend en 
was ik best zenuwachtig. Dat is allang over. Ik  
heb geen andere taken in de kerk, maar ik heb 
met kerst vanuit school in de musical 
gezongen die in de kerk werd opgevoerd. Ik 
was toen herbergier. Op mijn schilderij heb ik 
een circustent geschilderd. 

 

 

Yeshe Kaelani: Ik vond het leuk om Litas te 
worden. Mijn broer was het al, maar hij zit nu 
bij de jongerenviering. Ik ben hem opgevolgd.  
Mijn zus zit ook bij het kinderkoor De Spetters. 
Mijn moeder is bij de Kindernevendienst. De 
Litas-verwendag was heel leuk. Mijn schilderij 
hing niet op de tentoonstelling, omdat ik het al 
mee naar huis genomen had.  We hebben een 
foto van mijn schilderij gemaakt en nu kan ik 
het toch nog laten zien in dit interview. 

 

Mariëlle Hanenburg heeft kort geleden 
gevraagd om Litas te mogen worden en heeft 
de Litasverwendag niet meegemaakt. Er is dus 
geen kunstwerk van haar hand. Ik zit ook in het 
kinderkoor De Spetters. Mijn vader zingt in het 
Regenboogkoor en mijn moeder helpt bij de 
Kindernevendienst. Mijn moeder hoort ook bij 
de leiding van het kinderkoor De Spetters en 
zij is één van de organisatoren van de musical 
“Het Geschenk”. 

In het totaal zijn er veertien Litassen. Op de 
groepsfoto zit naast Hanneke van der Veen 
Litas Joost Ras die niet aan het interview zelf 
heeft deelgenomen. Vanwege doorstroming 
naar de middelbare school en de 
jongerenviering zullen er steeds Litassen nodig 
blijven. Misschien inspireert dit interview ook 
andere kinderen. 

Het Bulletin heeft geen kleurendruk, maar wie 
dit interview in kleur wil bekijken, kan dat doen 
op de website van de Regenboog 
http://www.deregenboogmerenwijk.nl. Bij het 
vakje zoeken: “Bulletin” typen en bij archieven 
“maand selecteren, dan verschijnt het juiste 
nummer.  

Interview Frances Verhaar  / Foto’s Edo Elstak                           
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Pax Kinderhulp 
Pax Kinderhulp biedt kinderen uit Berlijn van 
31 maart-13 april 2012 een vakantie aan in 
Nederland.  
 
Sinds 1961 komen er kinderen uit Berlijn naar 
Nederland. Kinderen (tussen de 6 en 12 jaar, 
meestal  verblijvend in een kindertehuis) die 
het door de sociale omstandigheden waarin zij 
leven -ook na de val van de Muur-  het hard 
nodig hebben om er even tussenuit te zijn. 
 
Wij zijn op zoek naar gastouders die liefde en 
aandacht hebben voor deze kinderen. Mensen 
met een warm plekje voor een kind dat het 
hard nodig heeft omdat het thuis in 
verwaarlozing, stress of armoede leeft. 
 
Wanneer u ook als gastgezin een kind wilt 
opvangen dan kunt u zich voor meer informatie 
aanmelden bij  jannyvanklaveren@casema.nl 
of via  http://www.paxkinderhulp-europoort.nl/  
 

Wereldgebedsdag 
 

 
 
Vrijdag 2 maart 2012 – 20.00 uur:  
Viering Wereldgebedsdag in Leiden, 
Sint Josephkerk, Herensingel 3 
 
De wereldgebedsdag is ontstaan in 1887 door 
de samenwerking van vrouwen uit 
verschillende tradities en is de oudste 
oecumenische beweging ter wereld. In 
Nederland wordt op deze vrijdag op ca. 500 
plaatsen Wereldgebedsdag gevierd. 
Wereldwijd nemen op de eerste vrijdag in 
maart ruim 170 landen deel aan 
wereldgebedsdag. We bidden daarbij allen 
dezelfde liturgie. Voor 2012 hebben vrouwen 
uit Maleisië deze opgesteld. Onder het thema: 

Sta op voor gerechtigheid! zochten zij 
bijbellezingen uit, gaven er een korte uitleg bij 
en schreven vanuit hun perspectief voorbeden 
voor de diensten in de hele wereld. 2 maart 
gaat dan in 24 uur het gebed de hele wereld 
rond. Een ‘world-wide-web’ van samen voor 
God staan, meelevend en solidair.   
In de dienst is er een collecte voor projecten in 
Maleisië, want gebed en actie zijn niet van 
elkaar te scheiden. Aansluitend is er koffie en 
gelegenheid om elkaar te leren kennen. 
Wie zijn welkom? Iedereen! Vrouwen, 
mannen en kinderen zijn van harte welkom in 
de viering. Kom eens kijken en meedoen: 
wees onderdeel van een wereldwijd netwerk 
van gebed. 
 
Meer informatie bij 
Barbara Heubeck-Duijts 071-5223403 of  
Linda Carrette 071-5225136 
 

Colour your mind 
 
De lente begint zich langzaam aan te dienen, 
dat betekent dat Colour Your Mind ook alweer 
hard nadert. Dit jaar wordt het een bescheiden 
activiteit. Er wordt een fotowedstrijd uitgezet 
rond het thema “Sleutel voor gelijke 
behandeling”. Heb je een leuk idee, doe vooral 
mee! inzenddatum is t/m 27 feb.  
Op 21 maart zelf zal 's middags een flyer actie 
plaatsvinden en in de bibliotheek is er een 
expositie met een selectie van de beste foto-
inzendingen. Om 17.00 zal de burgemeester 
samen met de jury de winnende foto bekend 
maken. Verder is er een kleine flyeractie waar 
ieder zijn sleutel tot gelijke behandeling op kan 
zetten. en natuurlijk muziek met hapje en 
drankje. Dus.... wees welkom op 21 maart, van 
16.30-18.00, in de Centrale Bibliotheek, 
Nieuwstraat 4. Ook zonder foto ben je meer 
dan welkom! 

 

 
 

Coöperaties als motor van 
ontwikkeling 
 
Coöperaties spelen een belangrijke rol bij de 
bestrijding van armoede. Het coöperatieve 
model is niet iets dat afgestoft moet worden, 
maar is springlevend. Omdat ze de groei van 
coöperaties willen stimuleren, hebben De 
Verenigde Naties 2012 zelfs uitgeroepen tot 
het Internationale Jaar van de Coöperaties. In 
2012 staan overal in de wereld coöperaties in 
de schijnwerpers.  
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Oikocredit is een van de weinige internationaal 
opererende coöperaties, met bijna 600 leden 
uit alle windstreken. Zorg voor de 
gemeenschap, gelijke rechten en democratisch 
bestuur staan centraal bij alle activiteiten van 
Oikocredit. Oikocredit heeft kerkelijke wortels 
en verstrekt leningen aan 
microfinancieringsinstellingen, (fair trade) 
coöperaties en het midden- en klein bedrijf in 
bijna zeventig landen. De coöperaties waar 
Oikocredit in investeert dragen bij aan 
sociaaleconomische ontwikkeling van de 
gemeenschap. Coöperaties in eerlijke handel, 
landbouw, productie en financiële 
dienstverlening creëren werkgelegenheid voor 
hun leden en ondersteunen hun leden op het 
gebied van voedselveiligheid en de 
emancipatie van vrouwen. Bijna driehonderd 
van de achthonderd projectpartners van 
Oikocredit zijn coöperaties.  
 
De rol van coöperaties 
Wereldwijd zijn bijna 1 miljard mensen bij 
coöperaties aangesloten. Coöperaties zorgen 
ervoor dat mensen het lot in eigen hand 
nemen en versterken hun zeggenschap en 
economische positie.  Economische 
samenwerking tussen boeren en boerinnen 
leidt ertoe dat zij minder afhankelijk worden 
van tussenhandelaren en een hogere prijs 
ontvangen voor bijvoorbeeld hun thee, koffie of 
mango’s.  
 
Coopetarrazú verbetert positie Costa 
Ricaanse koffieboer 
De coöperatie Cooperarrazú is in 1960 
opgericht door 230 kleine boeren als antwoord 
op de oneerlijke zakelijke praktijken van grote 
bedrijven. Ze heeft momenteel 2600 leden en 
is uitgegroeid tot de grootste werkgever in de 
regio. Doordat Coopetarrazú de boeren vooraf 
een deel van de aankoopprijs van de 
verwachte koffieoogst betaalt, kunnen de 
boeren in de groei- en oogstperiode financieel 
rondkomen. Leden kunnen trainingen volgen, 
tegen goede voorwaarden krediet ontvangen, 
voordelig kunstmest inkopen, een veearts 
raadplegen, gereedschap kopen, naar de 
supermarkt gaan en hun auto laten repareren. 
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. 
Geen van de leden gebruiken nog 
bestrijdingsmiddelen omdat de grond hierdoor 
uitgeput raakte. Oikocredit heeft de coöperatie 
sinds 2005 drie leningen verstrekt, met een 
totaalbedrag van 3 miljoen dollar. Het geld 
verdampt niet. Als het is afbetaald wordt het 
elders weer ingezet. 
 

Een aandeel in een betere wereld 
Wat betreft de instroom van kapitaal moet 
Oikocredit het hebben van beleggers 
(waaronder veel kerkelijke instellingen en 
particulieren) die voor sociaal rendement 
kiezen. Oikocredit wil nog meer mensen 
toegang geven tot financiering. Draag ook bij 
aan een rechtvaardiger wereld! Zie 
www.oikocreditnederland.nl, neem contact op 
met het kantoor in Utrecht ( 030-2341069) of 
met Coen Zuidema 
Vrijwilliger Oikocredit Nederland 
0172 – 444 940    c.zuidema1@hetnet.nl 
 

Tentoonstelling Vrouwen voor 
het voetlicht 
 
Op 31 maart a.s. wordt de overzichts-
tentoonstelling Vrouwen voor het voetlicht 
geopend in Museum Catharijneconvent te 
Utrecht. Deze tentoonstelling toont de 
(onderbelichte) rol van de vrouw in de 
christelijke cultuur in Nederland en gaat in op 
vragen als: welke rol hadden vrouwen binnen 
de kerk, van de middeleeuwen tot nu? Zijn er 
voor vrouwen typerende vormen van 
spiritualiteit? 
Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft bij 
deze tentoonstelling een boek uit: Allemaal 
vrouwen met 21 portretten van vrouwen uit de 
Bijbel, zoals Batseba, Eva, Maria en Izebel. 
Een tiental Nederlandse theologen werkte mee 
aan deze uitgave. Het boek bevat 
beeldmateriaal uit de collectie van Museum 
Catharijneconvent en de bibliotheek van het 
NBG. Ook is er een cd bijgesloten, met 
geluidsopnames uit de rubriek Bijbelse 
vrouwen uit het NCRV-radioprogramma 
Schepper&Co, voorgelezen door bekende 
Nederlandse actrices. 
Het boek is vanaf de opening op 31 maart 
verkrijgbaar in Museum  
Catharijneconvent en in de boekhandel. 
 
Tentoonstelling Catharijneconvent Utrecht: 
Vrouwen voor het voetlicht. Zusters, 
martelaressen, poetsengelen & dominees 
31 maart t/m 24 juni 2012 
 
Allemaal vrouwen. 21 bijbelse portretten 
ISBN 978-90-8912-052-6 
Prijs: ca. 15,95 euro en ca. 160 blz. 
 
Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap 
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Warme douche 
 
Techniek heeft me altijd geïnteresseerd. Ik 
vind het leuk om te weten hoe dingen werken 
en los kleine klusjes graag zelf op. Het 
probleem daarbij is, dat ik vind dat ik dat best 
kan, maar dat dit vaak niet het geval is. Om die 
reden had ik op een ochtend onverwacht een 
warme douche. 
 
De cv-ketel op zolder was vanwege een 
mankementje deels geleegd en weer bijgevuld. 
Er was daarbij vermoedelijk lucht in de 
installatie gekomen, want één verwarming 
werd niet helemaal warm. De beste plaats om 
te ontluchten is het hoogste punt, een 
verwarmingsbuis vlak onder het plafond, op 
zolder. Omdat mijn moeder bij het ontluchten 
op die plaats al eens een douche gekregen 
had, was ik eigenlijk voornemens er niet aan te 
komen en het later aan iemand anders te 
vragen. Dat de verwarming niet helemaal 
warm werd, irriteerde me zo, dat ik op een 
gegeven moment toch de stoute schoenen 
aantrok en naar zolder liep. Op dat moment 
was ik, met uitzondering van Co, alleen thuis. 
Ik zette een stoel onder de verwarmingsbuis, 
klom er op en zette het ontluchtingssleuteltje 
op het ventiel. Dat zat nogal strak dicht, en 
voorzichtig zette ik wat meer kracht. 
Behoedzaam, maar blijkbaar niet behoedzaam 
genoeg, draaide ik harder. Het ventiel schoot 
ineens los en door die onverwachte beweging, 
vloog het sleuteltje uit mijn hand. Meteen 
kwam er een flinke waterstraal naar buiten. 
Helaas was Co, die ik geleerd heb alles wat ik 
laat vallen op te rapen, niet in de buurt. Ik 
moest het dus zelf oplossen. Ik probeerde het 
gaatje te dichten door er een stuk papier, dat ik 
voor het ontluchten had meegenomen, in te 
duwen. Dat hielp een beetje. Ik sprong van de 
stoel en ging op zoek naar het sleuteltje. Al 
snel merkte ik dat dat zinloos was en dat ik iets 
anders moest verzinnen. Ik besloot de druk 
van de ketel te halen door de stekker uit het 
stopcontact te trekken. Waar dat stopcontact 
precies zat, wist ik in alle paniek niet meer. Na 
een minuut vond ik het en verwijderde de 
stekker. De pomp stopte zijn werk direct. Ik 
voelde dat aan de waslijn een paar 
handdoeken hingen en begon daar wat water 
mee op te dweilen. In de bijkeuken vond ik een 
dop waarmee ik het ventiel hoopte af te sluiten. 
Die actie resulteerde er alleen in dat de warme 
douche zijn werk hervatte. Het lukte me niet 
meer het gaatje met het inmiddels doorweekte 
papier te dichten. Met mijn vinger het ventiel 
dichtdraaien, ging ook al niet. Uiteindelijk klom 
ik weer van de stoel, die inmiddels behoorlijk 

nat geworden was, pakte een handdoek en 
wikkelde die om de buis. Dat hielp een beetje. 
 
Ik besloot de achterbuurman in te schakelen, 
die ons vaker met een klusje geholpen heeft. 
Hoewel zijn huis vlakbij is, had ik geen idee of 
ik het zou kunnen vinden. Ik heb Co nooit de 
route er naartoe geleerd. Ik wilde de buurman 
dus opbellen. Ik had zijn telefoonnummer niet 
in mijn sprekende mobieltje gezet en ging dus 
op zoek op internet. Co rende ondertussen 
vrolijk met een speeltje om me heen. Hij 
begreep niet waar ik me zo druk om maakte. 
Mijn hoofd stond niet naar spelletjes, zeker 
niet, toen ik het telefoonnummer op internet 
niet vond. Ondertussen hoorde ik op zolder 
weer een boel gedruppel. De wanhoop nabij, 
klom ik weer op de stoel en onder een warme 
regen belde ik de nummers van wat buren en 
mijn broer, die ik wel in de telefoon opgeslagen 
had. Met mijn andere hand probeerde ik het 
gat zo goed mogelijk dicht te houden. Niemand 
nam op en de handdoek waarmee ik het water 
tegen probeerde te houden, droop. Ik 
herinnerde me dat er een emmer op zolder 
stond, en plaatste die zo, dat ik aan het 
tikkende geluid hoorde dat het water er in viel. 
Ik vroeg me nog steeds af hoe ik de buurman 
kon bereiken en bedacht me uiteindelijk dat 
zijn vrouw dat najaar had deelgenomen aan 
het leerhuis. Van dat leerhuis was een lijst met 
namen en telefoonnummers gemaakt. Ik holde 
naar beneden en vond het telefoonnummer nu 
snel. De buurman, die gelukkig thuis was, 
kwam meteen. Na even gezocht te hebben, 
vond hij het sleuteltje en draaide het ventiel 
dicht. Daarna vulde hij de ketel, die een stuk 
leger was dan voor mijn actie, bij.  
De buurman bood me ook aan dat hij in het 
vervolg wel zou ontluchten. Dat aanbod neem 
ik heel graag aan, want de hoop om ooit 
loodgieter te worden, heb ik maar laten varen.  
Wie behoefte heeft aan een waterballet, mag 
me altijd bellen. 
 
Corine Knoester 
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Agenda 
 

 Repetitie Spetters: elke maandag van 
18.30 tot 19.15 uur;  

 Morgengebed: Elke  woensdag van 
09.30 tot 09.45 uur; 

 Inloop koffieochtend: elke woensdag 
van 10.00 tot 12.00 uur; 

 Repetitie Regenboogkoor: elke 
woensdag van 20.00 tot 22.00 uur; 

 Inzamelen oud papier, metaal en 
kleding: elke eerste donderdag van de 
maand van 09.00 tot 21.00 uur; 

 Mothers Prayers: elke eerste vrijdag 
van de maand van 10.30 tot 12.00 uur; 

 Regenboogdis: elke laatste vrijdag van 
de maand van 18.00 tot 20.00 uur; 

 Regenboog open: elke werkdag van 
10.00 tot 12.00 uur; 

 Stiltecentrum open: elke werkdag van 
10.00 tot 12.00 uur; 

 
 

 
 

Mutaties Mierenboekje (nr 18, december 2010) 
 

Blz. Waar Wat Oud Nieuw 

5 Stichting Beheer vervangen Piet Pouw Frans Voets 5220490 

18  toevoegen  Besselaar, A.M.H.P. van den 
Heuvelroos 2, 2317 EV 
521.19.03 
amvandebesselaar@ziggo.nl 

6, 7, 15, 
20 

Huisman-Vermaas wijzigen telefoonnummer 8894243 

21 Landkroon-Jansen wijzigen email jenb.landkroon@kpnmail.nl 

 
 

 

Februari   
Zo 26 11.30 u Gesprek op Zondag 
Maart   
Zo 04 12.00 u Informatiebijeenkomst Taizé
Zo 11 14.00 u Bezoek andere kerken 
Ma 12 20.00-22.00 u Jong Volwassenen 
Do 15 20.00 u Gemeenteavond 
Vr 30 20.00 u Het lege graf 


