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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 
 
Ook dit nummer van het Bulletin staat weer 
boordevol informatie over onze 
geloofsgemeenschap. Het nummer opent met 
een samenvatting van een nieuwe nota van de 
Raad van Kerken over de visie op de 
oecumene in de komende jaren. Daarna 
volgen enkele stukken over toekomstige 
werkzaamheden van ds. Inge Smidt; eerst over 
haar studieverlof en daarna over haar 
werkplan vanaf 1 oktober, als ds. John Boon 
met emeritaat gaat. 
 
Op 14 april werd onze geloofsgemeenschap 
opgeschrikt door het overlijden van Jos 
Weitenberg. Heel veel mensen waren 
aanwezig bij de uitvaartplechtigheid in de 
Regenboog. In een “In memoriam” leest u een 
treffende herinnering aan Jos. 
 
Op 3 juni zal er een “Gesprek op Zondag” 
worden gehouden over onze relatie met God. 
Als voorbereiding op dit gesprek kunt u het 
krantenartikel “Niet geloven maar flirten met 
God” lezen. Voor de poëzieavond op 30 mei 
verwijzen we u naar het vorige Bulletin. 
 
Het kan u niet ontgaan zijn dat we midden in 
een lustrumjaar zitten. U vindt in dit Bulletin 
niet alleen verslagen van jubileumactiviteiten 
zoals het “Scratchkoor Merenwijk” en de 
jongerenreis naar Taizé, maar ook 
aankondigingen van drie bijzondere activiteiten 
op 17 juni: iets héééél speciaals voor de 
kinderen van de kindernevendienst, een 
lunchconcert van ons Regenboogkoor 
(jubileum van het koor en afscheid van Marja 
Goudzwaard) en een verrassingsviering voor 
jongeren en iedereen die zich jong voelt om 
18.30 uur.  
 
In het maandelijkse interview van Frances 
Verhaar staat deze keer de jongerenviering 
centraal. Joost Swen, momenteel ver weg in 
Suriame, heeft een lintje ontvangen en Okko 
Bloem doet verslag van de gemeenteavond op 
3 april over het vitaliseringsproces in de 
Protestantse Gemeente in Leiden (PGL). Het 
Bulletin wordt afgesloten met de column van 
Corine. 
 
We hopen dat u dit Bulletin op tijd ontvangt. 
Als dat zo is dan wensen we u een fijn en 
gezegend Pinksterfeest toe! 
 
De redactie 
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Visie op oecumene 2012-2016 

Steeds duidelijker tekent zich in de plenaire 
Raad van Kerken een eenduidige visie af van 
hoe de oecumene zich de komende jaren moet 
ontwikkelen. Na een periode waarin 
schoorvoetend werd gezocht naar een 
evenwichtige lijn voor de komende jaren heeft 
de Raad bijeen op woensdag 11 april de 
hoofdlijnen aanvaard van de Visienota die de 
te varen koers in beeld brengt voor de jaren 
2012-2016. Het is de bedoeling om de 
Visienota op onderdelen nog nader bij te 
stellen om het document dan toe te voegen als 
richtinggevend aan het beleidsplan voor de 
komende jaren. 
 
De lezer die een eerste keer het 
oecumenische erf betreedt, zal misschien even 
voorzichtig moeten lezen om de finesses aan 
te voelen, maar wie de raadsdiscussies in de 
afgelopen tijd heeft gevolgd zal al snel in de 
gaten krijgen dat er een wezenlijke richting 
wordt aangegeven. Er was wel enige tijd voor 
nodig om vanuit nota’s als ‘Geroepen om de 
Ene Kerk te zijn’, ‘Het doel is de weg’ en 
‘Oecumene bij de tijd’ tot de voorliggende 
notitie te komen. Meest wezenlijk is de balans 
tussen enerzijds de oecumene van het hart en 
anderzijds de zichtbare eenheid. Men is 
eensgezind in de visie dat beide accenten 
nodig zijn; maar bij de uitwerking gaat het 
vooral om de accentuering en volgorde. Met de 
Visienota, die te zijner tijd als er een definitieve 
versie is, ook op deze website zal staan, komt 
er een gezamenlijke focus. 
 
De visienota geeft in drie A-4-tjes de stand van 
zaken in de oecumene weer. Het begint met 
het thema ‘Hoe staan we er voor?’ Er wordt 
een beeld geschilderd waarbij het aanvankelijk 
enthousiasme dat de oecumene ten deel viel 
na de tweede wereldoorlog op die manier niet 

meer voor handen is. De Raad probeert zich 
hier rekenschap van te geven zonder het 
ideaal van een zichtbare gestalte van de 
oecumene op te geven. 
 
Vervolgens schildert de visienota drie 
themavelden; als eerste de oecumene van het 
hart. Deze is onder meer herkenbaar in het 
Global Christian Forum. Op zich is deze 
beweging van ‘oecumene van het hart’ niet 
nieuw; in de Raad van Kerken en de 
plaatselijke raden van kerken gebeurt dit al 
langer. Nieuw is wel dat er bij deze 
ontmoetingen nieuwe partners meedoen. 
Kenmerkend is ook het accent op de 
spiritualiteit, in het bijzonder de doorleefde 
relatie met God. In de geseculariseerde 
context komt ook de missionaire spits aan de 
orde. Een tweede themaveld vormt de 
zichtbare eenheid. De gemeenschap wordt wel 
omschreven als ‘koinonia’, die tot uitdrukking 
komt in onder meer de gemeenschappelijke 
belijdenis van het apostolisch geloof en het 
gemeenschappelijk sacramentele leven. De 
erkenning van de ambten onderling en de 
gemeenschappelijke zending zijn wezenlijke 
gespreksthema’s. De organisatorische kant, zo 
verwoordde één van de adviseurs van de raad, 
is voorwaarde voor het geheel van 
oecumenische activiteiten, ook voor de 
spirituele; in die zin zijn de spirituele aspecten 
wel een krachtbron, maar geen alternatief. 
 
Het derde themaveld vormt de oecumene als 
dienst aan de samenleving. De diaconale en 
sociale agenda van de kerk is urgent, zeker 
met het oog op de economische crisis waarin 
Nederland is terecht gekomen, aangedreven 
door hebzucht en geweld. De verzorgingsstaat 
krimpt in en doet een beroep op het 
zogenaamde maatschappelijke middenveld, 
dat echter door de ontwikkelingen van de 
afgelopen decennia is verzwakt. Deze urgentie 
kan alleen serieus genomen worden, wanneer 
kerken beseffen gezamenlijk aan deze roeping 
van de ‘oecumene van de dienst aan de 
samenleving’ gehoor te geven. De kerken 
delen een allesomvattend visioen van vrede. 
 
De Raad wil in dit krachtenveld een trefpunt 
zijn, waarin leiders van kerken elkaar 
ontmoeten. De Raad is immers een Raad van 
kerken. Met het oog daarop - maar ook 
vanwege de noodzaak de mogelijkheden aan 
de middelen aan te passen – zal de Raad 
verder spreken over de meest passende 
structuur voor dit alles. 

Bron: www.raadvankerken.nl 
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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  
 

 
 
Studieverlof ds. Inge Smidt 
 
Het lijkt nog maar kort geleden dat ik in mijn 
laatste studieverlof de oorsprong van- en 
ontwikkelingen in de viering van de Maaltijd 
van de Heer bestudeerde. Toch is het alweer 
vijf jaar geleden dat ik daarmee bezig was en 
ben ik toe aan een nieuw studieverlof. 
In overleg met de wijkkerkenraad hebben we 
besloten dat ik dit jaar vanaf Pinksteren zes 
weken verlof heb, en volgend jaar opnieuw zes 
weken aan het eind van het seizoen. 
Me helemaal vrijmaken van het dagelijks werk 
in de kerk zal er dit jaar niet in zitten. Het 
jubileum vraagt om aandacht en aanwezigheid 
en ook het Samen aan Tafelproject wordt nog 
afgerond. Daarnaast zitten we midden in de 
overgang naar een periode waarin John met 

emeritaat gaat en er niet direct vervanging zal 
zijn. Ook dat vraagt aandacht en 
voorbereiding. Maar de overige tijd wil ik graag 
besteden aan de bestudering van Augustinus.  
Niet alleen was hij een invloedrijk kerkvader, 
van wie ik te weinig afweet, maar ook leefde 
en werkte hij in een tijd dat zijn omgeving sterk 
veranderde en hij met zijn gemeente(n) op 
zoek moest naar een nieuwe definiëring van 
wat kerk en geloof inhielden. Gezien het feit 
dat ook nu heel veel verandert en dat zijn 
weerslag heeft op hoe wij geloven en kerk zijn, 
leek het me een boeiend onderwerp. 
Het zal de laatste keer zijn dat ik van het 
studieverlof in deze vorm zal genieten. De 
synode heeft voor de komende jaren een opzet 
gemaakt voor een stelsel van ‘permanente 
educatie’ voor predikanten en kerkelijk 
werkers. Dat zal meer studie tussen het werk 
door inhouden en minder weken echt er uit 
zijn. 
 
D's. Inge Smidt 

 
Een werkplan voor ds. Inge 
Smidt 
 
Onlangs heeft de protestantse wijkkerkenraad 
in de Merenwijk in samenwerking met 
gemeenteleden een werkplan voor ds. Inge 
Smidt opgesteld. De reden daarvoor is het 
volgende. 
 
Huidige predikantsplaats Merenwijk 
Ds. Smidt vervult samen met haar echtgenoot 
ds. John Boon een volledige predikantsplaats 
in de Merenwijk. Formeel zijn ze met z’n 
tweeën de ‘wijkdominee’ van de protestantse 
wijkgemeente Merenwijk, onderdeel van de 
Protestantse Gemeente Leiden. Uiteraard zijn 
ze pastor voor iedereen in onze oecumenische 
geloofsgemeenschap. 
 
Deeltijdfunctie Inge 
John gaat per 1 oktober met emeritaat. De 
vacature die daardoor ontstaat kan niet 
onmiddellijk opgevuld worden. Inge zal in een 
part-time functie gaan functioneren. 
Overeenkomstig de kerkorde moet een 
werkplan worden opgesteld waarin wordt 
afgesproken welke werkzaamheden binnen de 
afgesproken tijd kunnen worden verricht. 
 
Werkplan 
De wijkkerkenraad heeft daarom een werkplan 
opgesteld dat onlangs met de AKM en de  
gemeenteleden is besproken. De AKM en de 
wijkgemeente konden zich in het plan vinden. 
Het werkplan bevat het volgende. 
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Volgens de kerkorde heeft Inge recht op 7 
weken vakantie per jaar. Er blijven dus 45 
weken over. Voor een deeltijdbaan van 20 uur 
per week is dat 900 uren per jaar.  
Globaal gaat 25% van de tijd naar vieringen, 
20% naar pastoraat, bijna 15% naar bestuur, 
ruim 10 % naar zowel vorming en toerusting 
als naar vernieuwing en ontwikkeling. De 
resterende tijd gaat op aan studie, 
administratie en overige werkzaamheden. 
 
Toelichting werkplan 
Enige opmerkingen bij bovenstaande verdeling 
Het aantal vieringen bij een deeltijd functie van 
50% is vastgelegd in een richtlijn van de PKN. 
Het pastoraat is beperkt tot het meest nodige. 
Voor vorming en toerusting van werkgroepen 
en catechisanten is het aantal uren aan de te 
krappe kant. Hier zou assistentie welkom zijn, 
vooral voor de leeftijdsgroepen die John nu 
onder zijn hoede heeft. 
Voor bestuur is rekening gehouden met de 
situatie in de Merenwijk waarin zowel de AKM 
als de wijkkerkenraad vergaderen. Ook overleg 
met RK Leiden zal plaats moeten vinden. 
Administratie en correspondentie vergen veel 
maar krijgen te weinig tijd.  
Studie uren zijn genormeerd door de PKN. 
Vernieuwing en ontwikkeling vergt de nodige 
uren. Hoe gaat het in de toekomst met het 
kerk-zijn in het algemeen en met de oecumene 
in het bijzonder. De PGL zit in een 
vitaliseringsproces. RK Leiden in een 
reorganisatie. 
 
Vervolg 
De regels van de kerkorde volgend is dit 
werkplan ter goedkeuring naar de classis 
Leiden gezonden. Inmiddels heeft de classis 
goedkeuring aan het werkplan gegeven. 
De wijkkerkenraad en de AKM zijn van mening 
dat de komende aanstelling van 50% niet 
voldoende is. Er is sterke behoefte aan 
ondersteuning om de ‘gaten’ zo goed mogelijk 
te vullen. Met name in vernieuwing en 
ontwikkeling. Er wordt gedacht aan een 
werkgroep Vernieuwing en Ontwikkeling. Ook 
voor de catechese is behoefte aan 
professionele ondersteuning. Voor het 
administratieve werk wordt gezocht naar 
secretariële assistentie. Die is gelukkig 
gevonden. 
De wijkkerkenraad blijft in gesprek met de PGL 
om een oplossing voor de vacature te vinden. 
 
Okko Bloem, scriba wijkkerkenraad 
 
 
 

 
 
 
Bij de vieringen 
 
Hemelvaart 
Op donderdag 17 mei vierden we de 
Hemelvaart van de Heer. Veertig dagen voor 
Pasen hebben we uit het evangelie gehoord 
hoe de verleider Jezus alle koninkrijken van de 
aarde aanbiedt, maar met erkenning van zijn 
opperheerschappij. Veertig dagen ná Pasen 
hoorden we, hoe deze Heer zijn 
troonsbestijging aanvaardt als rechterhand van 
de Vader. Door de eeuwen heen hebben 
mensen zich tijdens turbulente perioden in hun 
geschiedenis afgevraagd, welke macht 
uiteindelijk het grootst zou zijn: die van God of 
die van de volken die anderen met man en 
macht overvallen, die van God of die van het 
kwaad dat het leven aantast. Steeds weer 
spreken gelovigen hun geloof en hun hoop uit 
dat, als het er op aankomt, God degene is die 
niet alleen het eerste, maar ook het laatste 
Woord zal hebben. In de geschiedenis van 
Jezus heeft God in Zijn leven het laatste 
Woord, als Hij Christus opneemt in Zijn 
heerlijkheid.  

 
Samen aan Tafel 
Het Samen aan Tafelproject is volop bezig als 
dit Bulletin uitkomt. Zes kinderen houden zich 
in het project bezig met wie Jezus was, wat hij 
mensen leerde over hoe God is, wat hij 
voordeed en hoe hij met mensen omging. Ze 
horen hoe Jezus met zijn leerlingen hun laatste 
Maaltijd vierde en hoe we in de kerk met Hem 
en hen verbonden zijn als wij brood en wijn 
delen. 
Op dinsdag 29 mei is de laatste ouderavond in 
het kader van het project, waarin ook de gang 
van zaken van de viering zelf besproken zal 
worden. 
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Zondag 10 juni zal de feestelijke viering zijn 
waarin deze zes kinderen in onze 
geloofsgemeenschap hun eerste H. Communie 
zullen doen of hun Kom aan Tafel. Aan deze 
viering zullen de Spetters meewerken. 

 
Huwelijk Monique Crobach en 
Sharan Kaulesar  
 
Op zaterdag 2 juni gaan Monique Crobach en 
Sharan Kaulesar Sukul met elkaar trouwen.  
De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden in 
het Groene Kerkje, Haarlemmerstraatweg 6 te 
Oegstgeest. Voorganger is ds. Inge Smidt.  
Wij wensen het bruidspaar vanuit de 
geloofsgemeenschap van de Regenboog, 
waar de bruid in opgegroeid is, een prachtige 
dag en een gelukkig leven samen toe.    
 
 
 

 
 
In memoriam Jos Weitenberg 
 
Op 14 april overleed na een geslaagde 
operatie toch heel plotseling prof. dr. Jos 
Weitenberg. Jos, de man van Ingrid die in de 
Regenboog vele stappen heeft staan, de vader 
van vier kinderen die hier in de Merenwijk zijn 
opgegroeid en zelf lid van het Vicariaat en de 
AKM. Een bescheiden mens, die niet op de 
voorgrond trad, maar op wie je aan kon. Niet 
alleen zijn gezin, maar ook de 
geloofsgemeenschap. Jos, die met zijn grote 
gaven van hoofd en hart de oecumene van 
harte ondersteund heeft en er het zijne aan 
heeft bijgedragen dat we tot hiertoe gekomen 
zijn. Met zijn dood valt er een gat in de 
Regenboog.  
We zullen hem missen bij de koffie na de 
vieringen als hij vol interesse met deze of gene 
in gesprek was, het hoofd wat schuin, vol 
aandacht luisterend naar wat de ander te 
zeggen had en af en toe zijn opmerkingen 
makend. Zijn scherpe inzicht, en zijn plezier in 
het absurde maakten hem tot een goede 

gesprekspartner, maar wat hem het meest 
kenmerkte was het respect waarmee hij naar 
een ander luisterde. Hij verstond de kunst 
mensen in hun waarde te laten. 
Ook in vergaderingen luisterde hij meestal. Tot 
het moment dat hij – alles gehoord hebbende –  
een vraag stelde of zijn conclusies trok en de 
andere aanwezigen verraste met zijn inzichten. 
Als secretaris van het Vicariaat was hij een 
belangrijke verbinding tussen Vicariaat en 
AKM, binnen het LOP nam hij zijn 
verantwoordelijkheden serieus en binnen het 
cluster leren zette hij zich trouw in om het 
onderling contact van de werkgroepen voor 
zover mogelijk te blijven bestendigen. 
Ook binnen zijn vakgebied, het Armeens, zal 
hij enorm gemist worden. In Jos gaat een 
enorme hoeveelheid kennis en vakkundigheid 
verloren op het gebied van de Armeense taal 
en cultuur. Niet voor niets waren vakgenoten 
uit binnen- en buitenland op zijn uitvaart 
aanwezig en sprak de Armeense ambassadeur 
persoonlijk een condoleance uit.         
Toch valt dit alles in het niet bij het gemis dat 
Ingrid en haar kinderen getroffen heeft. Voor 
hen was Jos de man en vader op wie je altijd 
aan kon. De vaste rots in hun bestaan, de 
vader die er voor zijn kinderen altijd was. De 
teksten, die bij  zijn uitvaart klonken, getuigden 
van deze verbondenheid, die de basis was van 
het leven van Ingrid en Jos. Omringd door de 
troostende rituelen van zijn traditie, vol zorg en 
eerbied uitgevoerd door pastor Theo Scholtes, 
hebben zij afscheid van hun man en vader 
genomen in de Regenboog en hem te ruste 
gelegd op kerkhof de Zijlpoort. 
Jos keek niet uit naar de dood, veel liever was 
hij gewoon doorgegaan met leven. Maar hij 
zag onder ogen dat zijn lichaam hem in de 
steek liet en dat hij de grens van wat hij nog 
aan kon dicht genaderd was. Hij vroeg bij zijn 
uitvaart de geloofsbelijdenis van Nicea te 
zingen, in het Latijn zoals hij dat van oudsher 
gewend was. Zijn traditie, maar ook één van 
de laatste documenten van een ongedeelde 
christenheid die het gezamenlijk geloof in de 
ene God uitzong. Samen met het door Jos zelf 
vertaalde citaat van de heilige Nerses van 
Lampron, die zich verheugde op het elkaar 
hervinden van uit elkaar gegroeide takken van 
de orthodoxe kerken in 1179, gaf dit een 
indrukwekkend getuigenis van een mens voor 
wie, ongeacht de wetenschappelijke hoogte 
waartoe hij geklommen was, uiteindelijk 
betrouwbare verbondenheid voor wie een 
mens het meest na staan als de diepste 
waarde in het leven zag en die ervan overtuigd 
was dat ware oecumene daar groeit waar men 
de onderlinge verbondenheid ontdekt waarop 
het gebaseerd is. De liefde van God die men in 
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de verschillende tradities op dezelfde manier 
ervaart, zoals men in een huwelijk uit 
verschillende achtergronden komt en dan 
ervaart hoe je bepaalde waarden met elkaar 
deelt en kunt waarderen.         
Jos heeft zolang hij kon ten volle geleefd. Toen 
de mogelijkheid van het sterven toch steeds 
reëler werd, heeft hij ook dat bewust onder 
ogen gezien, al stond hij nog midden in het 
leven en verwees daarvoor naar Schubert’s 
lied ‘Abendrot’, dat hij met ons wilde delen op 
zijn uitvaart: 
 

 
 
O wie schön ist deine Welt,  
Vater, wenn sie golden strahlet!  
Wenn dein Glanz herniederfällt  
Und den Staub mit Schimmer malet,  
Wenn das Rot, das in der Wolke blinkt,  
In mein stilles Fenster sinkt!  
 
Könnt ich klagen, könnt ich zagen?  
Irre sein an dir und mir?  
Nein, ich will im Busen tragen  
Deinen Himmel schon allhier.  
Und dies Herz, eh' es zusammenbricht,  
Trinkt noch Glut und schlärft noch Licht. 
 
Ds. Inge Smidt 

 
Bedankje Ingrid Weitenberg 
 
De vele blijken van medeleven in de vorm van 
hartelijke woorden, kaarten en  bloemen die 
we uit de geloofsgemeenschap bij het 
overlijden van Jos mochten  ontvangen, 
hebben ons erg goed gedaan. 
De verzorgde, mooie uitvaartplechtigheid en 
de grote belangstelling daarbij waren voor ons 
een grote troost. 
We hebben ons echt gedragen gevoeld. 
Onze hartelijke dank hiervoor. 
 
Ingrid Weitenberg en kinderen. 

 

 
 
Archief is geen papieropslag 
 
Oproep 
40 jaar Regenboog heeft ons veel gebracht.  
Naast activiteiten en bezinning ook grote 
hoeveelheid aan documenten en verslagen. 
Reden om ons bezig te houden met de vraag: 
“Wat moeten we er mee?” Een vraag die ook 
ingegeven is door het feit dat de archiefruimte 
om alles te bewaren, uitpuilt. De secretarissen 
van de diverse gremia in de Regenboog 
hebben daarom contact opgenomen met het 
Regionaal Archief Leiden (RAL). We zijn daar 
bijna letterlijk aan de hand van mevrouw 
Louwerse, coördinator Taakgroep Inspectie en 
Acquisitie, de mogelijkheden nagegaan hoe op 
een verantwoorde wijze met een archief 
omgegaan kan/moet worden en welke 
ondersteuning het RAL ons daar bij kan 
geven.. Waarbij we ook oog hadden voor de 
aanwijzingen die vanuit de Kerken zijn 
gegeven. We zijn onder de indruk gekomen 
van wat er allemaal gebeurt in het RAL, want 
zoals mw. Louwerse zegt: ”Een archief is geen 
papieropslag!”   
We hebben afgesproken dat we alles wat kan 
(en er kan veel) aan informatie uit de periode 
van 1971 t/m 2004  in bruikleen willen geven 
aan het RAL. Daarmee blijven we eigenaar 
van de stukken en houden de controle over de 
mate waarin de stukken openbaar worden. Het 
bijzondere is dat we daarmee niet iets nieuws 
starten, want Jan van Well gaf in 1997 al een 
stuk archief in bruikleen. Zodat we daar op aan 
kunnen sluiten. 
Samen met het RAL gaan we wat we in 
bruikleen geven ordenen en inventariseren , 
zodat het ook in de toekomst een inzichtelijk 
en compleet beeld geeft van de geschiedenis 
van de Oecumenische Geloofsgemeenschap 
in de Merenwijk. 
De Regenboog is niet alleen bestuur, (AKM, 
Stichting, Vicariaat en Wijkkerkenraad) maar 
ook activiteiten (werkgroepen, 
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gespreksgroepen, catechese, fietstochten, 
Regenboogzondagen, jubilea) en nog veel 
meer (foto’s, dia’s video’s, jaarprogramma’s). 
We vermoeden dat er links en rechts bij 
mensen thuis nog veel waardevolle informatie 
ligt, die aan de Regenboog gerelateerd is. 
Misschien heeft u al tijden lopen denken: “Wat 
moet ik er mee?” Wij roepen u op om dat 
materiaal bij ons aan te melden. Liever nog 
niet naar de Regenboog brengen a.u.b.  We 
kunnen dan samen bekijken of we het in onze 
archiefkast bewaren of het overgedragen mag 
worden en hoe en wanneer we dat dan gaan 
realiseren. Want het kan ook dat u het 
voorlopig wil behouden, maar het wel alvast 
wilt laten registreren. 
We hopen dat u op korte termijn reageert 
zodat we voor 1 juli alles afgehandeld kunnen 
hebben! 
 
De secretarissen:  Astrid Delleman, Edo 
Elstak, Okko Bloem en Ton v.d. Besselaar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commissie  Kerkzaal 
 
In de afgelopen maanden hebben we zicht 
gekregen op de gewenste inrichting van de 
kerkzaal. In samenwerking met het bestuur 
van de stichting beheer en de AKM kijken we 
wat praktisch werkbaar en financieel haalbaar 
is. 
Daarmee komen we in een nieuwe fase. 
Reacties tot nu toe hebben ons laten zien dat 
we al heel lang een doopvont missen; er vraag 
is naar een stiltehoek; de werkgroep Gesprek 
op Zondag heeft het voorstel gedaan om in de 
kerkzaal een wereldtafel te plaatsen en zo zijn 
er nog meer kleinere en grotere wensen om de 
kerkzaal zo in te richten dat er een harmonieus 
geheel ontstaat van alles wat op de vieringen 
betrokken is. 
Nu Susannah Vogel en ondergetekende de 
commissie verlaten is er dringend behoefte 
aan mensen die kennis hebben van kunst, 
kerkinterieurs, liturgie, kleuren en sfeer om 
mee te denken hoe we in het vervolgproces tot 
goede voorstellen en keuzes kunnen komen. 
Denkt u dat uw kennis en creatieve gedachten 
hier behulpzaam kunnen zijn, aarzel dan niet 
om dit kenbaar te maken aan Edo Elstak of 
Maja van Spaandonk. Zij zoeken graag verder 
met u naar alles wat kan bijdragen aan een 
mooie kerkzaal. 
 
Namens de Commissie Kerkzaal 
John Boon
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Opbrengst collecten maart-april 2012 
 

Datum 1e mandje 2e mandje Kinderneven-
dienst

Bestemming 2e mandje 

4-mrt €  145,74 €  155,45 €   7,90 Vastenaktie 
11-mrt €  128,52 €  104,27 €   2,00 Diaconie 
18-mrt €  189,11 €  213,44 €  10,90 Kerk in Actie Zending 
25-mrt €    81,70 €   85,90 €   4,20 Vastenaktie 
1-apr €  174,95 €  166,69 €  14,00 Jeugdwerk Leiden Algemeen 
5-apr €    62,40 €   62,00  Avondmaalsproject 
7-apr €  171,80 €  180,50  Vastenaktie 
8-apr €  244,26 €  297,08 €   6,80 Paascollecte 

 
 
Gesprek op zondag 3 juni: 
Wat is je relatie met God? 
 
Het volgende Gesprek op Zondag gaat in op 
de vraag: ‘Wat is je relatie met God?’ 
Aanleiding is het verschijnen van het boek 
‘Flirten met God’ van Koert van de Velde en 
van de visie van de PKN verwoord in ‘Spreken 
over God’. Wij gaan verder op 'een goed 
gesprek' en verkennen de ontmoetingen met 
God zoals de Bijbel ze beschrijft, en de eigen 
ontmoetingen met God.  
Geloven is steeds minder vanzelfsprekend. 
Het traditionele geloof gaf veel antwoorden, 
maar in deze tijd draait het meer en meer om 
het stellen van de goede vragen. Is God 
ongrijpbaar? Moet hij (zij?) dat ook zijn? Als 
God ongrijpbaar is, staat hij dan nog in het 
middelpunt van ons leven? Of juist in het 
onverwachte midden? 
Wie mee wil spreken of mee wil denken over 
zulke vragen is op 3 juni zeer welkom in het 
Gesprek op Zondag na de dienst.  

 
Niet geloven maar flirten met 
God 
 
Koert van der Velde –Dagblad Trouw 09/05/11 
(ingekort) 
 
Het geloof in God zijn ze kwijt, maar 
mensen houden een religieus verlangen. 
Dat is volgens Koert van der Velde nu hét 
dilemma. De godsdienstwetenschapper ziet 
toekomst voor agnost en ietsist: je kunt als 
'agelovige' prima religieuze ervaringen 
opdoen. 
 
De westerse theologie van de laatste eeuw in 
een notendop: minder, minder, minder. Beeld 
na beeld werd 'ontmythologiseerd', metaforisch 
uitgelegd of verworpen. Een bovennatuurlijke 
God die de wereld beïnvloedde, wonderen die 

natuurwetten doorbraken en andere 
'kinderlijke' beelden sneuvelden. 
 
Deze tendens van steeds minder geloven 
noem ik 'minimalisme'. Dat wil het geloof van 
overbodigheden zuiveren: alles wat in het licht 
van de moderne tijd ongeloofwaardig was.  
Minimalisme heeft de voorstelling dat er een 
God is, dat hij - of zij of wat ook - luistert en 
handelt, uiteindelijk doodverklaard. Het schafte 
het voor religie zo typerende idee van 
interactie met een bovenwereld af. Daarmee 
viel de beleving van contact met die 
bovenwereld stil. De geloofwaardigheid was 
belangrijker geworden dan het verlangen naar 
beleving. 
 
Religie die het moet doen zonder 
bovennatuurlijke wereld raakt de rituelen, de 
beelden, de voorstellingen die naar het hogere 
verwijzen, kwijt. Dat maakt haar kaal en saai. 
En krachteloos, want ze kan geen religieuze 
ervaring meer bewerkstelligen. Terwijl dat is 
waar het eigenlijk om gaat. De hamvraag is 
daarom: is er zonder geloof nog toekomst voor 
een godenwereld, en voor het ervaren van 
contact hiermee? 
 
Traditioneel zijn mensen met een religieus 
verlangen ervan overtuigd dat ze zich op 
religieus gebied kunnen ontwikkelen en zo 
God naderen. Of ze koesteren de voorstelling 
van een God die luistert en gebeden verhoort. 
Of ze laten zich inspireren door 'karma', of 
door een god die zonden vergeeft, of het 
vermoeden dat in alledaagse voorvallen 
aanwijzingen van het goddelijke zijn te vinden. 
Het religieuze verlangen draait kortom om de 
beleving aangesproken te worden door iets 
wat achter de grenzen van het begrip lijkt te 
liggen. Kun je zoiets ook beleven zonder 
geloof? 
 
De praktijk bewijst dat het kan. De ontwikkeling 
van religiositeit zonder geloof is voorzichtig 
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een trend in onze cultuur aan het worden. Een 
derde van de Nederlanders is 'ongelovig 
buitenkerkelijk', en ruim een kwart van hen bidt 
wel eens, blijkt uit de enquête 'God in 
Nederland' (2007). Voor een deel van hen 
betekent bidden het 'vragen aan God of een 
hogere macht om een oplossing voor 
problemen' (zeventien procent) en 'bidden als 
manier om contact te hebben met God' (negen 
procent). Door veel van deze ongelovigen 
wordt soms ook 'contact met God' beleefd. 
Twintig procent zegt 'ooit (misschien) wel de 
aanwezigheid van een God of hogere macht te 
hebben ervaren'. Acht procent ervoer 'ooit 
contact met iets heiligs', drie procent zegt dat 
dit blijvende invloed had. 
 
Je ziet religiositeit zonder geloof 
langzamerhand ontdekt worden. Kunstenaars 
flirten van oudsher al met het idee dat een 
creatieve inval een geschenk van God is, 
sporters proberen het lot gunstig te stemmen 
met een ritueel, zieken proberen hun ziekte in 
een metafysisch verband te duiden en ze 
gebruiken bijbehorende rituelen voor hun 
genezing. Dit allemaal zonder nog te geloven 
in de waarheid van de religieuze beelden die 
erin meespelen. 
 
Ook kerkgangers flirten zonder te geloven met 
God. Twaalf procent van hen zou agnost zijn, 
maar zit tenminste af en toe in de kerk en doet 
mee, en zal daar ongetwijfeld iets aan beleven 
- waarschijnlijk ook wel eens iets religieus. Het 
is een agnosticisme nieuwe stijl dat ondanks 
haar onvermogen nog te geloven actief blijft, in 
de hoop iets religieus te beleven. 
 
Zulke religiositeit zonder geloof past in deze 
tijd en duidt op een fundamentele verandering 
in onze cultuur. Tot voor kort was je gelovig of 
ongelovig, en daarmee religieus of niet. 
Mensen waren vroeger collectief gelovig 
religieus. Meer smaken waren er niet; 
'religieus' en 'gelovig' waren vrijwel synoniem. 
 
Religieuze voorstellingen en rituelen zijn voor 
hen smaakkwesties geworden - vind ik ze 
mooi, heb ik er iets aan? Bepalend is het 
antwoord op de vraag of een beeld me kan 
inspireren, of er iets aan te beleven valt. 
Mensen willen zich aangesproken voelen door 
iets mysterieus, ook als dat waar het beeld of 
het ritueel naar zegt te verwijzen (God, 

bijvoorbeeld) waarschijnlijk helemaal niet 
bestaat. Door bij hun smaak passende oude of 
nieuwe beelden te cultiveren proberen 
agelovigen tegenwoordig een religieus leven te 
ontwikkelen, waaraan ze iets willen beleven.  
Dat is de nieuwe norm: religie wordt 
beoordeeld op haar bruikbaarheid. Heel 
pragmatisch.  
Wie zonder geloof religieus probeert te zijn, 
kan dat niet anders doen dan met bestaande 
middelen. De gelovige aanbidt God omdat hij 
gelooft dat God luistert, de agelovige kan God 
ook aanbidden, maar alleen omdat hij graag de 
beleving van een luisterend oor heeft, en die, 
wellicht even, een rol wil laten spelen in zijn 
zielenleven. Oppervlakkig? Niet oppervlakkiger 
dan de meeste andere dagelijkse activiteiten. 
 
Religiositeit zonder geloof is een bruikbare 
stormram om de hemel te bestormen. Want we 
moeten íets. Als wij het zelf zijn die ons een 
god scheppen, laten we er dan werk van 
maken en aan het scheppen slaan. Een 
religieus verlangen - aanvankelijk misschien 
niet meer dan levensbeschouwelijke interesse 
- noopt de agelovige zichzelf op religieus 
gebied te ontwikkelen, en daarmee zijn eigen 
smaak en ontvankelijkheid, in de hoop dat de 
beleving rijker wordt. 
 
De rijke wereld van de religies ligt aan de 
voeten van de agelovige. De oude 
kathedralen, mooie moskeeën en tempels, de 
verschillende religieuze tradities, feesten en 
rituelen liggen klaar om herontdekt te worden. 
De agelovige kan eruit pikken wat van zijn 
gading is: van de verschillende soorten 
religieuze muziek tot het islamitisch gebed, van 
sjamanistische trancedans tot de 
hindoeïstische zonnegroet, van een 
paganistisch zonnewenderitueel tot de 
katholieke eucharistie. Religies zijn reservoirs 
vol inspiratie en mogelijkheden. 
 
Wie religieus doet zonder te geloven probeert 
eigenlijk te flirten met God. De sensatie 
aangesproken te worden door iets ongrijpbaars 
is het gewenste, maar onverwachte antwoord 
op de flirt. Er zit een knipoog en een 
smakelijke waarheid in de klassieker 'God is 
liefde'. 
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Scratchkoor Merenwijk beleeft een prachtige dag 

 

 
 
 
 
Op zaterdag 21 april jl. gonsde het van de  
bedrijvigheid in de Regenboog. In het kader 
van het  40 jarig jubileum werd er een 
“Scratchkoor Merenwijk”  geformeerd. 
Vanaf half tien ’s morgens kwamen de 
eersten van de verwachte 68 deelnemers de 
kerk binnen om zich onder leiding van 
dirigente Marja Goudzwaard en organist 
Wilfred van de Wal voor te bereiden op het 
concert ’s avonds. De leden van het koor 
kwamen niet onvoorbereid. Zij hadden ruim 
te voren de map met  muziek ontvangen en 
op 4, 18 en 19 april waren er oefensessies 
geweest. Dat was nodig want er stond een 
omvangrijk oeuvre op het programma. 
 
Er was gekozen voor kerkmuziek uit 
verschillende muzikale perioden rond de 
thema’s Vreugde (Jubilate), Maria en Vieren 
(Deutsche Messe).  
Vanaf 10 uur werd er druk geoefend. Er waren 
repetities waarin gezamenlijk gezongen werd, 
maar ook repetities waarin de mannen en 
vrouwen afzonderlijk repeteerden. Dat was 
mogelijk door de assistentie van Liesbeth 
Boertien, docente aan de muziekschool in 
Leiden. 
 

 
  
Ook de inwendige mens kwam op deze dag 
aan bod. De koorleden werden door 
vrijwilligers van de Regenboog gastvrij van 
koffie en thee voorzien. Tussen de middag 
stond de lunch klaar. De deelnemers lieten 
zich een vers kopje tomatensoep goed 
smaken.  
 
De deelnemers genoten erg van deze dag. 
Sopranen Liesbeth Stienissen en Renske van 
der Reijden uit Leidschendam, beiden leden 
van het koor Con Amore, verwoordden het als 
volgt: “Deze dag is professioneel 
georganiseerd. Die extra repetities hebben we 
erg gewaardeerd. We vinden de keuze van het 
programma uitstekend. Dit is een van de 
betere scratchdagen”. Tenor Hans van Lavier 
uit de Merenwijk, lid van het koor Mare Vocale, 
vond het ook leuk om deel te nemen. Het 
repertoire vond hij wat omvangrijk.” Coby 
Noteboom van het Regenboogkoor verklaarde: 
“Ik heb veel bewondering voor onze dirigente 
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Marja Goudzwaard en organist Wilfred van de 
Wal. Marja motiveerde ons om  steeds beter te 
zingen. Het gaf een gevoel van trots om 
moeilijke muziek in een dag te kunnen 
neerzetten in een concert van twee uur. 
Behalve dat het hard werken was, hebben we 
veel plezier gehad”. Dirigente Marja 
Goudzwaard gaf toe dat zo’n dag veel 
inspanning vereiste, maar dat het ruim de 
moeite waard was. 
 
Tijdens het concert werden als eerste het 
Jubilate Deo van Wolfgang A. Mozart; van 
Charles V. Staford en Oralando Di Lasso ten 
gehore gebracht, evenals het Praise the Lord, 
O Jerusalem van John. H. Maunder. Daarna 
kwamen de lofzangen aan de beurt. Cantate 
Domino van Heinrich Schütz, Dankt, dankt nu 
allen God van Johan S. Bach in de bewerking 
van Jan Zwanepol, het Ere zij God van Dmytor 
Bortniansky en het Stabat Mater. Het tweede 
deel van het concert bestond uit het Ave Maria 
van J. Haag, Antonin Dvoràk, Jean Mouton, 
Edward Elgar en het Ave Regina van Josef G. 
Rheinberger. Tot slot de Deutsche Messe van 
Franz Schubert. 
 

 
 
Elk onderdeel van het programma werd 
afgewisseld met een Instrumentaal intermezzo. 
Het eerste intermezzo werd door organist 
Wilfred van de Wal voor zijn rekening 
genomen. Hij speelde: “De drie trio’s van 
Georg Andreas Sorge”.  

Het tweede intermezzo werd ingevuld door 
Eline Fung Fen Chung. Zij speelde vol 
overgave : “De lof-zangh Marie van Jacob van 
Eijck”.  
 

 
 
Om 20.00 uur begon het concert. Van binnen 
en buiten de Regenboog waren er mensen 
gekomen. Zij luisterden aandachtig naar de 
uitvoering. Er werd luid geapplaudisseerd voor 
de prestaties van het koor, dirigente en 
organist. Heel warm liepen de mensen voor 
het fluitspel van Eline Fung  Fen Chung. 
 
Na afloop was er een woordje van dank en 
waren er bloemen. Hier en daar was te horen: 
“Dit was zo’n prachtige dag, die moeten we 
gewoon nog een keertje overdoen”. 
Organisator van de dag Edo Elstak heeft dat in 
ieder geval in zijn oren geknoopt.  
De Regenboog bood vervolgens het koor en 
de bezoekers een drankje aan, zodat iedereen 
nog even van gedachten kon wisselen. 
 
Frances Verhaar 
Foto’s Frans Voets 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

Met de Regenboog naar Taizé 
 
door: Hanneke van der Veen 
 
 

 
 
 
“Als ik kon, zou ik wel alle uithoeken van de 
wereld willen bezoeken, om steeds weer te 
zeggen hoeveel vertrouwen ik heb in de 
jongere generaties.” (frère Roger van Taizé) 
 
Het is zondagochtend, kwart over zeven. De 
minibus van HuurMij staat voor de deur en de 
gang ligt vol met rugzakken, slaapzakken en 
weekendtassen. Met z’n achten zullen wij zo 
direct “het avontuur Taizé“ gaan beleven. Drie 
van ons zijn er al eens geweest maar voor de 
meesten wordt het een sprong in het diepe. 
Wat zullen we aantreffen? Hoe sober zijn de 
leefomstandigheden eigenlijk? Moeten we de 
hele dag over de bijbel en geloven praten? 
Moet je echt drie keer per dag naar de kerk? 
Toch vertrouwen we op de enthousiaste 
verhalen die we gehoord hebben en gaan het 
zelf beleven, op weg met de Ierse zegen die 
we van John Boon meekrijgen.  
Het weer zit gelukkig mee want zodra we de 
Franse grens over zijn schijnt de zon. Als we 
rond half zes ’s avonds in Taizé aankomen is 
het nog warm en zonnig. We installeren ons in 
de zespersoons barakken en sluiten 
vervolgens aan in de rij voor het avondeten. 
Wel even opletten of  je als vleeseter niet in de 
rij voor “No meat” staat. De porties zijn bepaald 
niet overvloedig maar eenvoudig doch 
voedzaam. We eten het buiten op, met het 
dienblad op schoot samen met de andere 900 

jongeren die er deze week zijn. Om ons heen 
horen we Duits, Engels, Spaans, Portugees, 
Italiaans, Frans en iets Scandinavisch… En 
dan opeens, vanachter een muurtje: een hoop 
lol en een soort spreekkoor Wáár is het 
feestje? Hier is het feestje! Het blijken 
Hollanders te zijn die vandaag de afwasbeurt 
hebben. Na een poosje verschijnen vanachter 
het muurtje een aantal als verzopen katten 
uitziende jongeren: de afwasploeg. Het zit er 
voor hen weer op voor vandaag. 
Het loopt tegen half negen en een grote stoet 
mensen beweegt zich in de richting van het 
kerkgebouw met z’n uivormige torentjes. 
Buiten, bij de verschillende ingangen staan 
mensen met een groot bord in de handen waar 
het woord SILENCE op te lezen staat. Stil en 
afwachtend gaan we naar binnen. Het is er 
aangenaam van temperatuur. Door het glas in 
lood schijnt de avondzon en het licht verspreidt 
een oranjeachtige gloed in de grote ruimte. 
Geen banken of stoelen maar in het midden 
plantenbakken met buxusstruikjes erin die in 
een grote rechthoek staan. Daaromheen zitten 
overal mensen op de grond. Voorin hangen 
oranje driehoekvormige doeken naast een 
soort muur met gaten waarin kaarsjes 
branden. Er klinkt zachte, klassieke muziek uit 
de geluidsboxen. Ondertussen druppelen de  
broeders, gekleed in een wit habijt binnen en 
nemen plaats in de open ruimte tussen de 
buxusstruikjes. Als het klokgelui buiten is 
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verstomd wordt er een lied ingezet en na de 
eerste regel beginnen er steeds meer mensen 
mee te zingen. Twee, drie, vierstemmig en 
daardoorheen klinkt de solostem van één van 
de broeders. Zo.., dat klinkt mooi zeg. De 
liederen worden vaak herhaald dus na een 
paar keer lukt het al om mee te zingen. Hoewel 
het ook prachtig is om alleen maar te luisteren 
naar al die stemmen om je heen. Er volgen 
korte teksten in vier, vijf verschillende talen, 
andere liederen en een stilte van 10 minuten. 
Gek, maar tegen het eind van de week, als je 
gewend bent geraakt aan dit ritme lijkt die stilte 
steeds korter te worden. Wat gebeurt er 
eigenlijk met je tijdens zo’n 
gebedsbijeenkomst? Misschien is het tot jezelf 
komen? Iemand noemde het: to lean back. Of 
misschien is dit wat frère Roger bedoelde toen 
hij zei: “ Vrede in je hart is als een wind waarin 
het piekeren over jezelf verwaait.” 
De rest van de week brengen we ’s morgens 
en ’s middags een paar uur door in een vast 
groepje leeftijdgenoten van verschillende 
nationaliteiten maar met dezelfde voertaal, 
waarmee we nader kennismaken, de 
omgeving verkennen, ervaringen uitwisselen 
en de corveetaak uitvoeren. Het kost weinig 
moeite om je binnen de kortste keren op je 
gemak te voelen hier in Taizé. 
Op het mededelingenbord, tussen de vragen 
om een lift naar Parijs of Karlsruhe en een 
oproep voor vermiste kledingstukken valt mijn 
oog op een briefje van een Nederlands meisje: 
 
Mijn Taizéweek. 

Ik heb mijn Taizéweek als zeer positief 
ervaren. Dit is mijn 2de keer en beide keren heb 
ik Gods liefde ervaren. Voor mij is dat heel 
belangrijk. Het bevestigt dat ik goed zit als 
christen zijnde. De ontmoetingen met anderen 
is ook zeer liefdevol. Ik kan hier kort of lang 
over doorgaan maar het belangrijkste is 
gezegd. Ik hoop dat je hier wat mee kunt. 
Gods zegen en suc6 met je opdracht. Liefs, 
Anne. 

 
Kinderen opgelet! 
 
Wie weet het nog: vorig jaar in september 
hebben we op een zondag in de kerk een 
spelletjesmiddag georganiseerd om met jullie 
te vieren dat de Regenboog al  40 jaar bestaat. 
En omdat zo’n jubileum zeer speciaal is 
hebben we bedacht dat we op 17 juni iets 
héééél speciaals voor en met jullie gaan 
doen. Het wordt een echte verrassing, er 
komt een kunstenares en ze zal.......verder 
gaan we nog niets verklappen. Eén ding is 
zeker: dit mag je niet missen!!!!!!!!! 
Het begint om 10 uur ’s ochtends en om 
ongeveer 12 uur zullen we klaar zijn. 
Geef het aan je ouders door, schrijf je in via de 
mail (b.nieuwenburg@versatel.nl) en zet het 
alvast in je agenda. 
Tot 17 juni 
De kindernevendienstleiding  
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Zondag 17 juni 12.00 uur lunchconcert met 

 
O.l.v. Dirigente Marja Goudzwaard en organist Wilfred van de Wal 

 

 
 
 
40 Jarig jubileum van het Regenboogkoor 
Dit jubileum wil het Regenboogkoor vieren 
door middel van een lunchconcert. Daarna is 
er onder het genot van een drankje en hapjes 
ruimte voor felicitaties. 
40 jaar is een lange tijd. Een terugblik in 
vogelvlucht laat zien dat het koor in het begin 
uit ongeveer tien leden bestond. De 
Regenboog was nog niet gebouwd. De 
diensten werden gehouden in de bouwkeet. 
Het koor oefende thuis bij de familie van der 
Heijden onder leiding van Theo van der 
Heijden. De omgeving werd al iets 
comfortabeler toen de diensten werden 
gehouden in de aula van de school. In 1978 
met de opening van het Kerkelijk Centrum De 
Regenboog kreeg het  koor haar thuisbasis. 
Charles Perquin nam de leiding van het koor 
van Theo van der Heijden over en heeft het 
zo’n vijftien jaar gedirigeerd. In het begin 
werkte hij samen met organist Cor Resseler en 

later met organist Wilfred van de Wal. Charles 
Perquin werd in 1993 opgevolgd door dirigente 
Marja Goudzwaard. 
Het Regenboogkoor vormt een hechte groep 
en vriendschappen bestaan vaak al jaren. Niet 
alleen in de Regenboog heeft het koor 
gezongen, maar ook in ziekenhuizen zoals het 
LUMC en verzorgingshuizen waaronder 
Leythenrode. Elk jaar is er in november een 
koordag om het programma voor de kerst in te 
studeren. De dag wordt meestal afgesloten 
met een diner. Ieder jaar is er een uitje. Vorig 
jaar is er een kerk bezocht waar het koor heeft 
gezongen en is er een boottochtje gemaakt. 
Bijzondere herinneringen zijn er aan de reis 
van het Regenboogkoor naar Polen in het 
kader van de stedenband waarvan Koos 
Huisman de organisator was. De Poolse 
koorleden zijn op hun beurt te gast geweest bij 
leden van het Regenboogkoor. 
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Het koor kent een lief en leed groepje dat de 
verjaardagen van de koorleden bijhoudt en 
koorleden die ziek zijn met een bloemetje 
verrast. Het bestuur regelt de zaken voor het 
koor en heeft met de dirigente overleg over het 
repertoire. De koorleden zijn zeer gesteld op 
hun dirigente. Zij heeft door haar kunde en 
inzet het zangniveau van het koor verhoogd. 
De goede samenwerking met organist Wilfred 
van de Wal is daar ook debet aan. 
 
25 Jarig Jubileum en Afscheid van Marja 
Goudzwaard 
  

 
 
In 1987 kwam Marja Goudzwaard als dirigente 
van het kinderkoor “De Regenboogjes” in de 
Regenboog werken. Het koor bestond uit 35 
kinderen, maar werd na zes jaar om financiële 
redenen opgeheven. In datzelfde jaar 1993 
was men op zoek naar een opvolger van 
dirigent Charles Perquin. Marja verklaarde zich 
bereid die taak tijdelijk op zich te nemen, maar 
heeft er inmiddels 19 jaar als dirigente van het 
Regenboogkoor opzitten. 
Toen ze begon waren er maar weinig mannen 
op het koor. Die situatie verbeterde in de loop 
der jaren. Na de musical ter gelegenheid van 
het 25 jarig bestaan van de Regenboog, 
waarin allerlei liedjes werden gezongen die 
betrekking hadden op situaties en personen in 
de kerk, zo was er een lied “het orgeltje van 
Jan”, kwamen er nieuwe aanmeldingen van 
heren. Al jaren geniet de Regenboog van een 
koor op sterkte met een mooi repertoire. Dat 
kwam mede tot uitdrukking in de bijzondere 
uitvoeringen zoals bijvoorbeeld de 
Kerstsamenzang, waarin deels de 
gemeenschap en  het koor bekende 
kerstliederen zongen, maar het 
Regenboogkoor ook een bijzondere uitvoering 
gaf. 
 
Marja heeft besloten aan het eind van dit 
seizoen als dirigente afscheid te nemen van 
het Regenboogkoor en van de Oecumenische 
Geloofsgemeenschap. Het 40 jarig jubileum 

van het Regenboogkoor en het 25 jarig 
jubileum en afscheid van Marja als dirigente 
zal door velen ervaren worden met een 
mengeling van vreugde en verdriet. Vreugde 
om de vele goede en blije jaren en verdriet 
omdat afscheid nemen nu eenmaal pijnlijk is.  
Marja zal zeker gemist worden. Na het 
lunchconcert is er gelegenheid  om haar gedag 
te zeggen. 

 
Kerk Over Hoop  
 
Verrassingsviering voor jongeren en 
iedereen die zich jong voelt  
 
Zondag 17 juni 2012 - 18.00 uur  
Kerkelijk Centrum de Regenboog  
 
Binnenkort draait alles weer om voetbal. 
Natuurlijk hopen wij Hollanders massaal dat 
het Nederlands Elftal weer eens Europees 
Kampioen wordt. O ja, is dat zo? Waarom is 
dat zo belangrijk? Er zullen ook mensen zijn 
die diep van binnen hopen dat ze verliezen 
omdat ze zich eigenlijk ergeren aan die 
“Oranjegekte”. Je wordt bijna gedwongen 
meegesleurd? Maar winnen of verliezen, waar 
gaat het om?  
 

Als Oranje -goed of slecht- gespeeld heeft volgt er 
een uitgebreide analyse van de tactiek en wordt 
er kritisch naar de coach en de spelers gekeken. 
Kunnen we als kerk daar wat van leren? Wordt 
het niet eens tijd dat wij in de kerk ons ook eens 
afvragen of we op de goede manier bezig zijn? 
Wat is onze opdracht eigenlijk? Welke tactiek 
gebruiken we en is die nog wel passend voor de 
tijd waarin wij leven? Wie is onze coach? Is die 
nog langer capabel? En de spelers? Zijn ze nog 
bereid tot het uiterste te gaan? Waar hopen we 
eigenlijk écht op? Voor deze analyse hebben we 
jou nodig!  
Heb jij zin om over dit soort vragen stevig mee te 
denken, te discussiëren en te debatteren? Of wil 
je in een drukke proefwerkperiode liever chillen en 
van een afstandje mee kijken samen met vrienden 
en vriendinnen onder het genot van een hapje, 
een drankje en live-muziek door Praiseband 
OnLine? Dan ben je bij deze van harte 
uitgenodigd bij onze Verrassingsviering Kerk 
Over Hoop op 17 juni in de Regenboog. Deze 
viering is bedoeld voor jongeren en iedereen die 
zich jong voelt en begint om 18.30 uur. Vanaf 
18.00 uur speelt de band. En wees maar niet 
bang dat je iets mist, want na de viering is het 
mogelijk de wedstrijd Portugal-Nederland 
(20.45 uur) op een groot scherm te volgen
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JONGEREN BLIJ MET EIGEN VIERING 
 

 
 
                    Amber, Bas, Ruurt, Jelmer, Gerben, Bas, Michiel, Kilian 
                               Judith, Eline, Marlide, Imme, Joel, Juan. 
 
Een keer per maand gaat een aantal 
jongeren op zondagmorgen niet richting de 
kerkzaal, maar naar zaal 1 om onder leiding 
van Bas van den Berg of Gerben Wessels 
een eigen viering te beleven. De groep 
bestaat uit ongeveer 15 jongens en meisjes. 
De jongste Joel is twaalf en de oudste 
Jelmer is 17 jaar. Uw reporter was op 18 
maart jl. welkom bij de jongerenviering. Het 
thema ervan was: “De weg”. 
 
Na het welkomstwoord van Bas van den Berg 
kreeg iedereen de gelegenheid om iets over 
zichzelf te zeggen. Bas vroeg om in tweetallen 
eens uit te wisselen hoe ieder die morgen de 
weg naar de kerk was gegaan. Was er 
onderweg wat gebeurd? Had iemand iets 
bijzonders opgemerkt? Had iemand zich 
misschien ergens aan geërgerd? De meesten 
moesten daar even over nadenken, want zo 
bewust gaan ze gewoonlijk niet op stap.   
 
Bas liet ons vervolgens luisteren naar  het lied  
“My Way” van Frank Sinatra. Sinatra kijkt 
daarin terug op zijn leven. Hij zingt: “Het einde 
is nabij, het doek gaat dadelijk vallen. Ik heb  
 

mijn leven ten volle geleefd. Ik heb wel eens 
ergens spijt van gehad, maar ook weer niet te 
vaak. Er waren tijden waarin ik het zwaar had. 
Ik zag dan de moeilijkheden onder ogen en ik 
bleef overeind. Ik heb lief gehad, ik heb 
gelachen en gehuild. Ik heb overwinningen 
geboekt, maar ook verliezen geleden. Maar 
één ding kan ik zeker zeggen: Ik heb het in 
ieder geval op mijn manier gedaan”.  
De jongeren staan nog aan het begin van hun 
leven. Ze hebben al keuzes op hun weg 
gemaakt. Bijvoorbeeld de keuze voor de 
middelbare school. De keuze van eigen 
vrienden. De keuze om bij de Regenboog te 
willen horen. Er ligt nog een lange weg van 
keuzes maken voor hen open. Wat voor 
beroep gaan ze kiezen? Waar letten ze op bij 
hun keuzes? Kies je voor veilig of neem je 
risico’s 
 
Voor we naar twee Bijbelteksten luisterden 
was er de gelegenheid een waxinelichtje aan 
te steken voor een eigen intentie, bijvoorbeeld 
voor iemand die het zwaar had op zijn weg of 
wellicht voor iemand die juist iets te vieren had 
De eerste tekst was die van Ezechiël 33: 1-20. 
De essentie ervan is dat de mens naar zijn 
daden wordt beoordeeld. … “Mensenkind, 
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spreekt God de HEER, de dood van een slecht 
mens geeft me geen vreugde. Ik wil dat hij een 
andere weg inslaat en in leven blijft. De 
rechtvaardigheid van een goed mens zal hem 
niet redden als hij een misdaad begaat, en de 
slechte daden van een slecht mens zullen hem 
niet ten val brengen als hij er zich van 
afkeert”… 
In de tweede tekst van Johannes 12: 20-33 
spreekt Jezus over zijn dood. …”Waarachtig, ik 
verzeker u: als een graankorrel niet in de 
aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, 
maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 
Wie in deze wereld zijn leven liefheeft verliest 
het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, 
behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij 
dient moet mij volgen”…. 
 
Iemand die zich Jezus woord ter harte heeft 
genomen, is moeder Theresa. Zij heeft haar 
leven ingezet om het lijden van de armen en 
zieken in India te verlichten. Maar niet 
iedereen weet zich op zo’n manier geroepen. 
De tekst van Ezechiël is de jongeren wel 
duidelijk. Natuurlijk willen ze goede keuzes 
maken, dat leidt tot een weg van voorspoed en 
geluk en kracht om mindere periodes door te 
komen. Het is belangrijk dat je net als Frank 
Sinatra kunt zeggen: “Ik ben mijn weg gegaan 
en ik heb het op mijn manier gedaan”. Je hebt 
je daar dan niet van af laten brengen door wat 
anderen vinden, of door de angst om stappen 
te zetten.  De eigen weg is belangrijk evenals 
het respect voor de weg van een ander. 
De woorden van Jezus “wie zijn leven haat, 
behoudt het voor het eeuwige leven” roept 
menig vraagteken op. Je leven haten? Wat 
betekent dat!? Is dat soms beeldspraak, een 
manier van zeggen? Het kan toch niet zo zijn 
dat je je eigen leven moet haten?! Dat haten 
zou je kunnen opvatten als: je niet te veel 
hechten aan. Wie zich te veel hecht, kan niet 
loslaten. Een ding weten we zeker: we zullen 
sterven en dan moeten we het leven loslaten. 
Om het daarna weer te winnen, zegt Jezus. 
Iedereen is het er over eens. Het is geen 
gemakkelijke tekst. 
 
Met de zegen van St. Patrick wordt de viering 
afgesloten:  
De Heer zij voor je – om je de juiste weg te 
wijzen. De Heer zij achter je – om je in zijn 
armen te sluiten en je te beschermen tegen 
gevaar. De Heer zij onder je – om je op te 
vangen als je valt en je op handen te dragen. 
De Heer zij in je om je te troosten als je 
verdrietig bent. De Heer omgeve je - als een 
beschermende muur en als een mantel om je 
heen. De Heer zij boven je- om zijn zegen op 
je te laten rusten. 

De jongeren blijven nog  even na om met mij 
over hun ervaringen met de jongerenviering te 
praten. De meesten voelen zich thuis in de 
Regenboog en zetten er zich op verschillende 
manieren voor in. Amber, Eline, Ruurt en 
Jelmer helpen in de crèche. De beide jongens 
hebben ook orgelles, maar oefenen 
tegenwoordig in de Waalse kerk. Ruurt is 
lector. Judith  Eline en Marlide hebben 
muzikaal van zich laten horen. Judith met haar 
zang, Eline op haar blokfluit en Marlide met 
haar altviool. Judith en Bas werken mee in de 
Kindernevendienst. Veel van de jongeren 
nemen deel aan diensten van Youth United, 
waarbij op technische ondersteuning van 
Michiel en Bas gerekend kan worden. Anderen 
o.a. Juan waren eerst Litas, maar zijn nu 
doorgestroomd naar de Jongerenviering. 
Belangrijk voor de jongeren is dat deze viering 
interactief is. Dat wil zeggen dat er iets naar 
voren wordt gebracht, waar ze over in gesprek 
kunnen gaan.  
 
De jongeren over de vieringen 
 
Joel Coffie en Imme Duijts: “Wij zitten nog 
niet zo lang bij deze bijeenkomsten, maar we 
gaan er graag naar toe”.  
Kilian Duijts: “ Ik kom hier al zo’n vier en half 
jaar. Als je in de kerkzaal zit, dan zit je op je 
stoel en je luistert naar iemand. Hier heb je 
een discussie. Ik zit op het ‘Visser het Hooft’,  
een christelijke school, maar ik merk daar niet 
veel  van het geloof. Het is de bedoeling dat er 
elke dag een dagopening is. In de praktijk 
gebeurt dat niet veel”. 
Bas Bots: ”Ik zit al een paar jaar bij deze 
groep. Tijdens de jongerenviering word je aan 
het nadenken gezet. Iedereen heeft een 
andere visie en daar neem je dan kennis van 
en je voert er  discussie over”. 
Jelmer Jukema: “Ik kom al wat jaartjes naar 
de Jongerenviering. Ik vind het hier gezellig. 
Een half jaar geleden dacht ik dat ik geen 
christelijke vrienden had. Dan praat je er over 
en dan blijken ze er toch te zijn. Over geloof 
wordt buiten de kerk door jongeren niet vaak 
gepraat, maar het is ook weer geen taboe”.  
Ruurt Jukema: “Het doel van deze vieringen 
is niet dat je kunt navertellen welk bijbelstuk 
gelezen is, maar dat je er wat van oppikt. Er is 
een goede afwisseling van gezelligheid en met 
de juiste instelling wat serieuzer zijn. Ik dacht 
ook dat het geloof niet zo speelde onder 
leeftijdgenoten maar als je er naar vraagt, 
gaan er toch nog aardig wat jongeren naar de 
kerk hier of in Leiden of in Oegstgeest”.  
Amber Lalau: Toen ik nog niet zo lang 
geleden in deze kerk kwam, kon ik me meteen 
bij deze vieringen aansluiten. Ik heb hier 
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vrienden gevonden en ik vind het boeiend met 
elkaar over geloof te praten. Als er geen 
jongerenviering is, ga ik meestal wel naar de 
zondagse viering”. 
Eline Fung Fen Chung: “In deze groep kun je 
van elkaar horen wat je beleeft en meemaakt 
en wat ieder denkt. Het is belangrijk dat je dat 
samen kunt delen.” 
Marlide Jukema: “Mijn broers zaten al op 
deze groep en nu ben ik daar ook bij. Ik vind 
het hier leuk”. 
Judith Meskers: “Ik heb me dit jaar bij deze 
groep aangesloten en de vieringen die ik heb 
meegemaakt vond ik goed”. 
Juan van Duinen: Ik zat eerst bij de Litassen, 
maar ben nu doorgestroomd naar deze 
vieringen. Leuk om met jongeren samen te zijn 
en te praten”. 
Michiel Bots: Ik vind het interactieve deel van 
deze jongerenviering aansprekend. Je kunt 
zelf  wat inbrengen, je eigen visie op de tekst 
of op het lied geven en naar die van anderen 
luisteren en er dan over praten”.  
 
De leiding van de jongerenvieringen: 
 
Bas van den Berg:  John Boon is met deze 
groep begonnen. Ik heb deze taak van hem 
overgenomen. De groep is wisselend van 
samenstelling. Er bestaat geen verplichting om 
te komen. Ik vind het ontzettend leuk dat veel 
jongeren uit deze groep er altijd zijn. Je  leert 
elkaar zo kennen en het is dan  vertrouwd om 
onderwerpen met elkaar te bespreken. Een 
thema van de jongerenviering onthouden 
gebeurt niet zo gauw. Belangrijk is dat door 
met elkaar te praten, je weet hoe de ander er 
over denkt. Ik hoop dat er wel iets gezegd 
wordt, waarover je kunt nadenken. Dat is het 
belangrijkste doel. 
 
Gerben Wessels:  Een jaar of drie geleden 
heeft Inge me gevraagd om me bij de 
jongerenvieringen aan te sluiten om Bas een 
beetje te ondersteunen. We leiden de groep 
om beurten. Ik vind het lastig een evenwicht te 
vinden tussen de Boodschap aanreiken en aan 
de andere kant discussie voeren en 
gezelligheid bieden. Wat ik ook leuk vind is als 
ik Bijbelteksten bespreek, dat ik vaak nieuwe 
dingen van jongeren hoor, waar ik zelf nog niet 
over nagedacht heb. Zo krijg ik nieuwe 
inzichten. Ik hoop dat als er geen 
jongerenviering is de jongeren toch naar de 
zondagse vieringen komen.  
Interview; Frances Verhaar, foto’s: Edo Elstak 

 
 
 
 

Vrijwillige bijdrage Bulletin 
 
Beste lezers van het Bulletin, 
 
Bij dit bulletinnummer treft U een acceptgiro 
aan voor de kosten van het bulletin van het 
Kerkelijk Centrum de Regenboog over 2012.  
De kosten van het maken van dit bulletin 
bedragen € 9.50 per jaar. Voor de 
BuitenMerenwijkers komt daar nog eens € 9.65 
bij. Voor hen komen de kosten dus neer op € 
19,15 per jaar. 
Graag willen we uw financiële medewerking 
om de verzending naar U voor een jaar weer 
zeker te stellen. Zie het als een vrijwillige 
bijdrage, dus een hoger bedrag mag ook. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Christiaan de Witt 
Penningmeester AKM 

 
Lintje voor Joost Swen 
 
Uit onze geloofsgemeenschap is benoemd tot 
Ridder in de orde van Oranje-Nassau Dr. J. 
Swen, oud-anesthesioloog bij het LUMC, lid 
van de werkgroep MOV/ZWO/diaconie van de 
Oecumenische Geloofsgemeenschap in de 
Merenwijk Leiden, bestuurslid van de 
Landelijke Vereniging van Artsen in 
Dienstverband, bestuurslid van het Diaconaal 
Centrum de Bakkerij, vrijwillig anesthesist in 's 
Landhospitaal in Paramaribo, actief binnen 
Artsen zonder Vacanties. 
 
Frances Verhaar                             
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Het vitaliseringsproces in de 
PGL 
 
De toekomst van De Protestantse Gemeente 
in Leiden ziet er niet rooskleurig uit. Zoals 
zoveel kerken in Nederland, kampt de PGL 
met een teruglopend aantal leden en 
teruglopende inkomsten. De vraag hoe het in 
de toekomst moet, ook op langere termijn, is 
urgent. 
 
De beleidscommissie 
Om daarvoor beleid te kunnen ontwikkelen 
heeft de Algemene Kerkenraad in 2008 
besloten een commissie in te stellen die de 
toekomst van de PGL ging verkennen. De 
opdracht voor deze beleidscommissie was te 
komen tot een beleidsplan voor de 
middellange termijn van 2010 tot 2020. Het 
plan moest duidelijkheid verschaffen over de 
behoefte aan mensen en gebouwen en over 
de inhoud en de organisatie van de PGL. Ook 
hoe in te spelen op religieuze en 
maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. 
De beleidscommissie heeft daarvoor o.a. de 
wijken geconsulteerd, maar kon niet tot 
concrete resultaten komen. 
 
De begeleidingscommissie 
De AK heeft daarna advies gevraagd aan de 
Dienst Gemeenteadviseurs Zuid-Holland van 
de Protestantse Kerk in Nederland. Dat 
resulteerde in een nota: ‘Bouwen aan een 
vitale kerk’ waarin aanbevelingen werden 
gedaan om te komen tot een beleidsproces 
voor de PGL. Om dat vitaliseringsproces in 
gang te zetten en te begeleiden heeft de AK 
een begeleidingscommissie ingesteld, 
bestaande uit de voorzitters van de zes 
wijkkerkenraden met daarbij een gemeente-
adviseur als begeleider. Voor de Merenwijk zit 
Peterhans van den Broek in de 
begeleidingscommissie. Gemeente-adviseur 
Jaap van der Giessen begeleidt het proces. 

Na te streven doeleinden als resultaat van het 
vitaliseringsproces zijn de volgende: 

1. Geloof in herkenbare stijl 
Dit moet de motivatie zijn voor het 
zichtbaar uitdragen van het evangelie 
vanuit vitale kernen. 

2. Bestuur nieuwe stijl 
De AK bestaat uit vertegenwoordigers 
van de wijken. Er is nogal wat verloop. 
De wijken streven vaak hun eigen 
belang na. De verhouding met het 
College van Kerkrentmeesters laat te 
wensen over. Er moet een goede 
afstemming komen tussen beleid en 
geld. 

3. Begroting nieuwe stijl 
De huidige begroting is het criterium 
voor bezuinigingen op predikanten en 
gebouwen. De begroting is moeilijk te 
overzien. De transparantie naar de 
gemeenteleden is voor verbetering 
vatbaar. De begeleidingscommissie 
vindt dat de begroting gebaseerd moet 
zijn op beleidsbeslissingen van de AK. 
De AK moet de prioriteiten vaststellen. 
Het is de moeite waard energie te 
steken in het vergroten van inkomsten 
van binnen en buiten de kerk. 

 
Informatieronde in de PGL 
De begeleidingscommissie heeft met heel de 
PGL gesprekken gevoerd zoals met de AK, het 
college van Kerkrentmeesters, de diaconie, de 
wijkkerkenraden en de wijkgemeenten. Het 
resultaat van die gesprekken is vastgelegd in 
het rapport ‘Bouwen aan een vitale kerk’ d.d. 7 
april 2012. De bevindingen van de 
begeleidingscommissie worden ‘rode draden’ 
genoemd. Suggesties of mogelijke actiepunten 
zijn aangeduid als ‘knoppen’. 
 
Discussie ‘Bouwen aan een vitale kerk’ in 
de AK 
De rapportage is besproken in een extra 
vergadering van de AK op 17 april.  
In de discussie klinkt waardering voor het 
rapport. Echter men miste gesprekken met de 
Lutherse gemeente, de Vereniging van 
Vrijzinnige Protestanten en de Eglise 
Wallonne. Ook is de eredienst niet in het 
rapport vermeld. Er is behoefte aan het op tafel 
krijgen van zowel de voordelen als de 
knelpunten. Enthousiasme en warmte moet 
vanuit de basis komen.  
Er staat veel tijdsdruk op de ketel. Daarom zijn 
in juni en in september werkconferenties 
gepland waarin de AK en de wijkkerkenraden 
in overleg gaan met het vervolg van het 
vitaliteitsproces. In die periode is ook de 
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jaarrekening 2011 bekend om die in een open 
discussie te behandelen. 
 
Vervolg van het vitaliteitsproces 
april - juli 2012 
 
Bespreking van de bevindingen van de 
begeleidingscommissie. Ontwikkeling van 
visioen, profiel en perspectief voor een vitale 
PGL. Tevens ontwikkeling van richtlijnen voor 
een sluitende begroting voor 2013. 
 
3 juli 2012 
De AK formuleert een visie op de toekomst van 
de PGL en geeft daarin prioriteiten aan. 
 
na juli 2012 
De leden van de AK informeren hun eigen 
wijkkerkenraad en de gemeenteleden over de 
ontwikkelingen in het proces. De wijken 
formuleren een profiel van de eigen 
wijkgemeente. De leden van de 
begeleidingscommissie zijn beschikbaar om 
een en ander te ondersteunen. 
 
Op 3 april is er een gemeente-avond in de 
Regenboog geweest waarin gemeente-
adviseur Jaap van der Giessen ons aan het 
denken heeft gezet over vitaliteit in de 
Merenwijk. 
Okko Bloem heeft daarvan een verslag  
gemaakt. Belangstellenden kunnen bij hem 
een exemplaar verkrijgen. 
 

 
 
Diaconale info vanuit De 
Bakkerij 
 
Sponsoracties M25 Roemenië 
De 11 jongeren uit Leiden, Noordwijk en 
Leiderdorp die van 8 t/m 23 juli op 
werkvakantie gaan naar Targu Mures in 
Roemenië zullen zoals gebruikelijk geld 
inzamelen met een aantal sponsoracties. Met 
de opbrengst daarvan kunnen de verschillende 

projecten in Roemenië, t.w. het bejaardenhuis 
Casa Diaconala, de opvang van straatkinderen 
het Picihuis, de opvang van dakloze gezinnen 
in de Leidse Straat en de hulp aan grote arme 
gezinnen, gesteund worden.  
Met een praatje in de kerk werd een eerste 
bedrag van 386 euro opgehaald en inmiddels 
heeft de groep een sponsorloop gehouden. Op 
zaterdag 9 juni wordt in Noordwijk op de 
bloemenmarkt actie gevoerd en dit jaar worden 
vaders verwend met een Vaderdagontbijt, dat 
zaterdagavond 16 juni wordt thuisbezorgd na 
opgave via de jongeren of : 
info@debakkerijleiden.nl 
Op zondag 24 juni verzorgt de groep de 
lunchpakketten voor de deelnemers aan het 
Gouden Pet festival en is De Bakkerij open 
voor een gratis broodje, als u dan wel een 
donatie geeft voor Roemenië. 
Storten mag ook: rekening 97065 van 
Diaconie Protestantse gemeente Leiden, 
o.v.v. Roemenië. 

 
Onderzoek naar de klemtoon in 
bijbelse namen 
 
Het Bijbelgenootschap onderzoekt op dit 
moment waar mensen de klemtoon leggen in 
bijbelse namen. Dat onderzoek heeft een heel 
praktisch doel: we willen een woordenlijst van 
bijbelse namen maken waarin steeds 
aangegeven wordt waar de klemtoon ligt. Die 
gids kan als leidraad dienen voor iedereen die 
de namen wil uitspreken. Zulke gidsen bestaan 
wel in het buitenland (Amerika, Engeland, 
Duitsland, enz.), maar nog niet in ons 
taalgebied. Zo'n woordenlijst kan overal dienst 
doen waar hardop gelezen wordt, niet alleen in 
kerkdiensten, maar ook in radio- en 
televisieprogramma's, en in gesproken teksten 
voor blinden en slechtzienden. Bovendien 
maken de technische ontwikkelingen van onze 
tijd gesproken bijbels mogelijk (luisterbijbels), 
waarnaar geluisterd kan worden op mobiele 
apparaten. 
 
Voor het onderzoek werkt het NBG samen met 
de Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden 
in het Nederlands, de Katholieke Bijbelstichting 
en taalkundigen van het Meertens Instituut. 
Want ook taalkundig is de vraag naar de plaats 
van de klemtoon interessant. Wat gebeurt er 
met vreemde namen die 'inburgeren' in het 
Nederlands? Hoe komt het dat niet iedereen 
dezelfde keuzes maakt bij het plaatsen van de 
klemtoon? Gaan Friezen anders met de  
klemtoon om dan Limburgers? Of hebben 
ouderen andere taalgewoonten dan jongeren? 
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En speelt ook een rol of je al of niet een 
kerkelijke achtergrond hebt? 
Op de website 
www.onderzoekbijbelsenamen.nl is een 
vragenlijst in te vullen van honderd namen. 
Maar er staan natuurlijk veel meer dan 
honderd namen in de Bijbel. Daarom kan wie 
zin en tijd heeft, meer vragenlijsten invullen, 
elke week een nieuwe lijst van honderd 
namen. 
In de Bijbel staan ongeveer vierduizend 
verschillende namen, gemiddeld ruim twintig 
op een bladzij. Die leveren niet allemaal een 
probleem op. Bij namen van één lettergreep 
(Job, Ur, Lot) en heel bekende namen (Eva, 
Libanon, Obadja, Jezus) is het geen vraag 
waar de klemtoon ligt. In het onderzoek wordt 
gevraagd naar een kleine tweeduizend namen. 
 
Iedereen kan meedoen aan het onderzoek, 
niet alleen kerkgangers en Bijbellezers. De 
vraag is waar je spontaan de klemtoon zou 
leggen als je de naam in een Nederlandse 
tekst zou tegenkomen. Er bestaan geen goede 
of foute antwoorden! De enige vraag is wat er 
met de klemtoon gebeurt. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem 

 
 
 
Audiodiscriptie 
 
Een paar jaar geleden is men begonnen 
sommige films uit te rusten met audiodiscriptie. 
Dat houdt in, dat die films voorzien zijn van 
gesproken uitleg over wat er zich op het 
scherm afspeelt. Je hoort dus niet alleen de 
stemmen van de spelers en de geluiden van 
de film, maar ook de stem van een 
commentator. Er ontstaat zo feitelijk een soort 
hoorspel. Ik heb de film Zwartboek op deze 
manier gevolgd. Er ging een wereld voor me 
open. Ik had me nooit gerealiseerd dat er 
tijdens een film zo veel Te zien is. Aan de 
andere kant vond ik het zeer intensief om alle 
auditieve indrukken die gedurende de film op 
me afkwamen, te verwerken. Het was voor mij 
eigenlijk te veel. Ik heb het dus bij deze ene 
film gelaten.  

 
Waar ik wel graag audiodiscriptie zou hebben, 
is in het dagelijks leven. Ook hier heb ik vaak 
geen benul van wat er allemaal om me heen 
gaande is. Het is misschien ook niet altijd 
relevant om te weten wat er zich afspeelt, 
maar het is wel heel saai om dat allemaal niet 
te ervaren. Mijn leefwereld bestaat vaak uit 
een boel ondefinieerbare geluiden, of erger 
nog, een ondefinieerbare stilte, waarin zich in 
beide gevallen van alles voltrekt wat mij 
ontgaat. Dat heeft vaak tot gevolg dat ik 
wegens het gebrek aan afleiding, word 
teruggeworpen op mijn eigen gedachten.  
 
Tijdens de zondagse viering, heb ik meestal 
wel in grote lijnen in de gaten wat er gebeurt. 
De diensten hebben een vast verloop en 
vrijwel iedere handeling wordt vooraf 
aangekondigd, of is hoorbaar. Toch gebeurt 
ook dan veel wat alleen met het oog zichtbaar 
is. Een buiging, een gebaar. Voor mij blijft het 
onopgemerkt. Vaak is dat niet zo erg, omdat 
die visuele aspecten bijzaak zijn. Soms spelen 
ze echter de hoofdrol, zoals bijvoorbeeld op 
Goede Vrijdag, toen er minuten lang beelden 
te zien waren op een scherm en er niets 
anders klonk dan nietszeggend geluid in de 
verte.  
 
Het verbaast me altijd dat er zo enorm veel te 
zien is. Mijn moeder is in staat me een 
levendig beeld te schetsen van wat zij allemaal 
ziet. Als we bij Bella Donna eten, in ons vaste 
hoekje bij het raam, beschrijft ze de alledaagse 
bewegingen om ons heen. De kok in de 
keuken, iemand die pizza gehaald heeft en de 
dozen al fietsend probeert te vervoeren, de 
bus die voorbijrijdt en bijna leeg is, de mensen 
met honden die langs de rondweg lopen, de 
kat die de weg oversteekt, de auto die 
parkeert, de gasten die binnenlopen, de 
voorbijganger die zwaait....  
Met die “audiodiscriptie” wordt de wereld voor 
mij een stuk levendiger en minder afstandelijk. 
Gaf Co maar eens “audiodiscriptie” tijdens 
onze dagelijkse gangen. Ik ben heel benieuwd 
hoe hij de wereld om ons heen ervaart. 
 
Corine Knoester 
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Agenda 
 

 Repetitie Spetters: elke maandag van 18.30 tot 19.15 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; 

 
 
Mei   
Di 29 16.15-17.30 u Samen aan Tafel 
 20.00-22.00 u Ouderavond Samen aan Tafel
Wo 30 20.00 u Poëzieavond 
Juni   
Zo 03 11.30 u Gesprek op Zondag 
Di 05 16.15-17.30 u Samen aan Tafel 
Ma 11 20.00-22.00 u Jong-volwassenen 
Zo 17 10.00-12.00 u Activiteit kinderen 
 12.00 u Lunchconcert Regenboogkoor
 18.30 u Kerk Over Hoop 
 
 

 


