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Voor u ligt voor de tweede keer op rij een dik
Bulletin, boordevol interessante artikelen.
Hartelijk dank aan alle inzenders!
Omdat dit het paasnummer is, komt u heel wat
artikelen over Pasen tegen. Dat begint al met
een handreiking van Bep Willers over de
voorbereiding van kinderen op het Paasfeest.
Ook de pastores bieden u een vooruitblik op
enkele vieringen in de Veertigdagentijd en de
Goede Week. Verder is er een artikel over
vasten en kunt u aanschuiven bij de
vastenmaaltijd. De kinderen worden
uitgenodigd om een palmpaasstok te komen
maken, en die op Palmzondag in een optocht
door de kerk te dragen.
Het Bulletin opent met een artikel over de
Missionair Oecumenische Gemeenschap
Stadswijk De Purmer. Na een verslag van de
AKM, volgt een dringende oproep tot
deelname aan het bestuur van de Stichting
Beheer Regenboog. Astrid Delleman, die tot
de AKM is toegetreden, stelt zich vervolgens
voor. De Commissie Overleg Liturgisch
Centrum laat van zich horen in een artikel over
de herinrichting van de kerkzaal. Het Bulletin
gaat verder met een verslag van Bibliodrama
en de aankondiging van een aantal
interessante activiteiten. Ook is er een oproep
voor muziekliefhebbers, die zich willen
aansluiten bij een band.
We sluiten af met een artikel van Pieter
Schrijnen over het misbruik in de Katholieke
kerk en een meer hoopvol artikel over
Oicocredit.
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Visie

De redactie wenst u gezegende Paasdagen.

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.
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een taak van werkgroepen. Een oecumenische
raad het overleg- en ondersteuningsplatform.
Een platte en brede organisatie die zo dicht
mogelijk bij de mensen staat. Zo veel mogelijk
mensen recht doen in hun veelkleurigheid,
creativiteit en verscheidenheid. De mensen
van de oecumene dat zijn bevlogen mensen.
Daar overkomt je iets. Iets maakt je warm.
Iemand vraagt: ’Hoe gaat het met je’. Je bent
een gezien mens. Je krijgt een hart onder de
riem. Je voelt weer vertrouwen en krijgt hoop
voor de toekomst. Het MOG-koor zingt. Je
wordt geraakt tot in het binnenste van je ziel.
God gebeurt er gewoon. En dat gebeuren laat
zich niet fixeren of regisseren. Het
veronderstelt een bepaalde ontvankelijkheid.
Daar ga je voor open. Zit je met dichte
handen? Niets kan er worden ingelegd. Maar
áls God komt...

MOG Over de drempel
(Column geschreven door Hans Reedijk)
Vorig jaar om deze tijd kreeg de Missionair
Oecumenische Gemeenschap (MOG)
Stadswijk De Purmer te horen dat de
ondersteuning door de Rooms-katholieke kerk
per 11-02-11 stopt. Nu dit voor de MOG een
feit is, breken er ook voor deze onderling zeer
betrokken geloofsgemeenschap nieuwe tijden
en nieuwe wegen aan. De Missionair
Oecumenische Gemeenschap is inmiddels een
protestantse wijkgemeente geworden maar ik
hoop wel dat zij tot in lengte van dagen als
oecumenische gemeenschap herkenbaar blijft
voor haar gelovigen, protestanten, katholieken,
doopsgezinden, en andersdenkenden. Maar
wie kan de toekomst overzien?
Nu de MOG over de drempel is, is dat voor
deze columnist ook de reden om vandaag zijn
laatste column voor het LOP te schrijven. Ik
schreef mijn columns altijd met veel plezier en
ik ontving er leuke reacties uit het land op
terug.

De mensen van de oecumene zijn niet voor
één gat te vangen. Die doen heel letterlijk wat
Jezus hun vraagt om te doen: zich beijveren
voor de eenheid. Ja, gemeenschap tot het
uiterste. Ze nemen de opdracht van Jezus
letterlijk: Beijver u voor de eenheid.
Verstrekkend, tot en met het samen delen van
Brood en Wijn. Allemaal aan één en dezelfde
tafel van de Heer: breken, delen, en leven.”

Voor deze laatste column verplaats ik mij voor
het gemak naar het jaar 2036. Ik ben dan
inmiddels 76 jaar geworden, en blik met mijn
nu nog ongeboren kleindochter terug op nog
eens 25 jaar Missionair Oecumenische
Gemeenschap.

“Maar opa, dat mocht toch niet van de
Bisschop?”
“Nee, mijn lieve kind, dat mocht niet van de
Bisschop. Maar ze deden het toch. En het mag
nog steeds niet. En ze doen het nog steeds.
Ondanks het stoppen van de ondersteuning
van de rooms-katholieke kerk blijven de
katholieken komen, omdat zij zich blijven
herkennen in de oecumenische liturgie, het
sámen delen van brood en wijn. En als ze dat
niet blijvend hadden gedaan, had hier nu niet
de oecumenische kerk van Purmerend
gestaan. Nog steeds breekt hier de zon het
glas, en wordt gemeenschap opgebouwd.”

“Opa, vraagt het kind, wat is dat voor een
groen gebouw met die hoge ramen, en met die
Kardinaalsmuts in de tuin?”
“Kind, dat is nou de oecumenische kerk van
Purmerend.”
“Toe opa, vertel nog eens over de oecumene.”
“In Purmerend is de oecumene begonnen bij
de mensen op de straat. De Bimbamophaaldienst haalde oud papier op en later
kleding. Mensen gingen elkaar op de straat
ontmoeten. Verschillende mensen met allerlei
geloven uit verscheidene kerken. Zo ontstond
er eenheid en verbondenheid. Allemaal aparte
kerken wilden ze niet. En van de opbrengsten
van dat oud papier en die kleding, gingen ze
aan één gemeenschap bouwen maar iedereen
bleef lid van zijn eigen moederkerk. Na 10 jaar
van gemeenteopbouw bouwden ze aan hun
eigen kerkgebouw. Dat is dit gebouw dat je
ziet, deze Doortocht. En de Gemeenschap van
mensen groeide door tot een volwassen
werkgroepengemeenschap met een
interessante organisatorische structuur.
Plannen maken, deze uitvoeren, en evalueren,

“Opa, ik ben heel nieuwsgierig geworden naar
wat oecumene is. Zullen we er eens naar
binnen gaan?”
Anno 2036 staat nog steeds dat groene
gebouw met dat platte dak en die vreemde
kerktoren in het Leeghwaterpark van
Purmerend. Het is zondagochtend. Wat een
drukte van vanjewelste.
Moge dat zo blijven. Mensen benieuwd naar
de ander. Over de kerkmuren kijken. Samen
op doortocht. Gaan waar geen wegen
schijnen. Met iets in al die hoofden dat licht
2

minder’ is het goed om met hen afspraken te
maken. Bijvoorbeeld: een snoepmoment op
een dag; de televisie- en of computertijd
beperken; een extra bezoekje brengen aan
een ziek vriendje; in deze tijd geen nieuwe
spullen aanschaffen; wat minder uitgebreid en
overdadig eten.
Ook is het een tijd van omzien naar ‘de dingen
die ertoe doen’: contact hebben met de
mensen die je lief zijn, met mensen die
eenzaam zijn, met kinderen die buitengesloten
worden.

geeft, dat het leven begaanbaar maakt. Tot in
lengte van dagen.
Uit: LOP-Nieuwsbrief van februari 2011

Groeien naar Pasen toe
Veertig dagen aftellen is voor kinderen een
heel lange tijd. Met behulp van de viertafel
beleef je samen de voorbereiding en groei je
geleidelijk naar Pasen toe.
Voor jonge kinderen zal de nadruk in het
uitbeelden op de viertafel vooral liggen op het
element van het ‘ nieuwe leven’ met Pasen.
Oudere kinderen en jongeren kunnen ook iets
van het bijbelse paasverhaal aan met de
symbolen die daarbij horen.

Geloven met kinderen, aftellen
naar Pasen toe
Aftellen.. dat doe je wanneer er een fijne
gebeurtenis op komst is. Een verjaardag, een
trouwerij in de familie, een vakantie. Nog
zoveel nachtjes slapen en dan.. De voorpret,
het ernaar toe leven, maakt het uiteindelijke
feest nog fijner. Nu is het er dan eindelijk!
Aftellen.. dat doe je ook als je in een nare
situatie zit: in het ziekenhuis, nog zoveel
nachtjes slapen dan mag ik naar huis. Het
aftellen maakt dat je de nare situatie vol kunt
houden, je hebt er zicht op dat er een einde
aan komt.

Enkele ideeën
 De viertafel begint eenvoudig: als beeld
van de lege aarde, uitlopend op een
feestelijke ‘paastuin’. Je kunt proberen de
weg van donker naar licht, van dood naar
leven uit te beelden. Je begint met een
soort woestijn, met alleen wat zand of een
zandkleurige lap als basis. Leg er de week
erna wat grind en stenen bij en enkele kale
bloesemtakken, bolletjes of een schaaltje
met gezaaid tuinkers. Hierna komt er een
schaaltje water bij en zet je er een paar
waxinelichtjes bij. Er volgen kleine, groene
plantjes en mooie witte steentjes. Met
Pasen zullen de bloesemtakken bloeien en
is het tuinkers groen en eetbaar. Met
Pasen vul je de tafel aan met vrolijke gele
en witte voorjaarsbloemen, graankorrels,
een kruisje, eitjes enz.
Zet ook een platenbijbel, bijvoorbeeld de
Kijkbijbel op de viertafel, waaruit
gedurende de weken regelmatig wordt
voorgelezen met op Paasmorgen het
Paasverhaal.

Zo is het ook met de tijd voor Pasen: de
veertigdagentijd. Veertig dagen van
voorbereiding en om vooruit te kijken naar het
feest van nieuw leven: Pasen. Maar ook
veertig dagen om stil te staan bij nare en
verdrietige dingen: in je eigen leven, in de
wereld om je heen, in het leven en lijden van
Jezus.
Voor de veertigdagentijd op Aswoensdag
begint, vieren we het carnavalsfeest: enkele
dagen feest, samen dansen, plezier maken en
in de optochten een gekke wereld laten zien,
een wereld op zijn kop. Het is een feest om
even helemaal ‘ los te komen’ van de
dagelijkse beslommeringen om daarna met de
diepere dingen van het leven bezig te kunnen
zijn.



Prentenboeken:
Leve de lente; Vivian den Hollander
Dikkie Donderkopje wordt groot; Giuliano
Ferri

Mag het ietsje minder zijn
De veertigdagentijd is een tijd van vasten:
even afzien van altijd maar bezig zijn met ‘de
dingen eromheen’ zoals overdadig eten,
snoepen, veel tv kijken of computeren. Om
kinderen bewust te maken van het ‘ ietsje

Piep, het is Pasen; Liesbeth Slegers. ( 3+
kleuters)
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Het Paaskuiken; Geraldine Elschner en
Alexandra Junge. ( basisschool leeftijd)


Misschien kun je af en toe samen naar
(gedeelten van) muziek luisteren,
bijvoorbeeld de Matteus Passion van Bach
of het Stabat Mater van Pergolesi. Als
kinderen weten waarover het bij de muziek
gaat, spreekt het meer aan en leren ze
langzamerhand deze prachtige, klassieke
muziek kennen en waarderen. Praat met
elkaar over wat deze muziek oproept.

Bep Willers- van Oostwaard

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

Bij de vieringen

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.

Zondag 3 april
Op 3 april staat de lezing uit Johannes 9 over
de blindgeborene centraal. Een intrigerend
verhaal waarin Jezus spreekt over hoe Gods
werk door mensen zichtbaar wordt en waar in
de discussie met de Farizeeën de zaken
worden omgedraaid, of misschien juist recht
gezet. De viering is voorbereid met de
deelnemers aan de Lectio Divina.
John Boon

Indien u ons op daarvoor in aanmerking
komende mensen wilt attenderen kunt u hun
naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Zondag 17 april, Palmzondag
De onlangs overleden dichter Willem Barnard
dichtte bij deze zondag:

Atie Segaar Primuladuin 3
Telefoon: 521 00 42

“uw staatsie, dat is toorn en pijn,
Er zal een kroon van doornen zijn,
Zoudt Gij daartoe geboren zijn?
Hosanna de zoon van David”

Wekelijkse bloemengroet

Dit lied tekent de dubbelheid van Palmzondag;
enerzijds de uitzinnige vreugde en het feest bij
de intocht in Jeruzalem, en anderzijds het
begin van de goede week, van de lijdenstijd.
Voor ons zullen waarschijnlijk de vreugde en
het feest de boventoon voeren. We rekenen
weer op een stoet kinderen die met hun
Palmpasentakken zingend door de kerk zullen
lopen: de kleuren van de versierde stokken,
het snoep, de haantjes … en na de kerkdienst
als het lukt weer het delen van ons feest met
bewoners van Overrhijn.
Nog feestelijker wordt het deze zondag omdat
Frido en Jolanda Opmeer-Keijzer op deze
zondag graag hun zoon Christian willen laten
dopen. Zo zal hij, hoe klein hij ook nog is, één
van de kinderen zijn, die op deze zondag
feestelijk de kerk binnen komen en door ons
blij verwelkomd worden.
Inge Smidt
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Afsluiting basiscatechese
Op 29 mei sluiten we de basiscatechese van
dit seizoen af in een feestelijke viering. Met
Felix Nieuwenburg, Freija Roos, Juan van
Duinen, Marlide Jukema, Rosa Boon en Yaran
Kaelani hebben Karin en ik een jaar lang
gekeken hoe door de eeuwen heen mensen
zijn aangeraakt door het Woord van God en
hun leven aan Hem hebben gewijd. We
hebben gezien dat zo’n keuze voor God niet
alleen vreugde geeft, maar dat het vertrouwen
in God je de kracht kan geven om toch door te
gaan, wanneer je gelooft dat Hij je de goede
weg wijst. De lezingen die voor deze zondag
staan aangegeven (Genesis 8, 16-22) en
Johannes 16, 16-24) sluiten daar bij aan.
Noach wordt uitgelachen als hij zijn boot gaat
bouwen, maar is wel de enige met zijn gezin
die aan een nieuwe toekomst kan beginnen.
Jezus belooft ons dat wie in Hem gelooft na
droefheid en verdriet de vreugde zal ervaren.
John Boon

Kruiswegviering op Goede Vrijdag
Tijdens de veertigdagentijd hangt in het
Stiltecentrum van de Regenboog de kruisweg
van Aad de Haas. Het zijn afbeeldingen van de
kruiswegstaties die Aad de Haas maakte voor
de kerk van Wahlwiller. Het zijn heel
bijzondere lichtgetinte schilderingen die
uitnodigen tot meditatie. We maken daar
gebruik van als we op Goede Vrijdag ’s
middags om 15.00 uur gezamenlijk de
Kruisweg bidden. Aan de hand van de
kruiswegstaties overdenken we de weg van
Jezus naar Golgotha, zijn graflegging en
opstanding. Korte meditaties bij een bepaalde
statie worden afgewisseld met muziek of een
lied en gebed. Het past heel goed bij de Goede
Vrijdag. U bent van harte welkom, vrijdag 22
april (Goede Vrijdag) om 15.00 uur in het
Stiltecentrum
Ingrid Weitenberg
Goede Vrijdag
Vrijdag 22 april om 19.30u komen we samen
rond het lijdensevangelie. In stilte komen we
de kerk binnen en in stilte zullen we de
kerkzaal weer verlaten. Stil zijn we bij de
sobere woorden waarmee het evangelie naar
Mattheüs de weg van Jezus die laatste dagen
van zijn leven beschrijft.
Samen met het koor waken we een enkel uur
bij onze Heer, zingend en biddend.
Inge Smidt

Uit de AKM...
februari 2011
We begonnen deze vergadering met een
evaluatie van de Taizeviering op 30 januari.
De AKM’ers, die vrijwel allemaal aanwezig
waren op die bewuste zondag, zijn over het
algemeen positief. Er was een goede opkomst.
De AKM vond de viering inspirerend en de
gekozen teksten mooi. Ook is er een
compliment over de uitstraling van de kerkzaal
en de uitleg die over het schilderij werd
gegeven.
De vele stiltes, de veeltalige liederen en de
veelvuldigheid waarmee die liederen werden
herhaald blijken niet voor iedereen meteen op
te pakken te zijn. Maar de conclusie is dat een
dergelijke viering zeker voor herhaling vatbaar
is, waarbij een aanpassing op genoemde
punten gewaardeerd wordt.

Paasnacht
Tot de lezingen van de Paasnacht (23 april)
behoren Genesis 1 en Exodus 12. We vieren
dat God uit de chaos de wereld te voorschijn
riep en dat Hij zijn volk bevrijdde uit de
duisternis van de slavernij. Uit het Nieuwe
Testament lezen we deze nacht Markus 16, 18, het verhaal van het lege graf. Even lijkt het
er op dat tegenmachten het laatste woord
hebben; dat de chaos en de duisternis zijn
teruggekeerd. Maar vanuit het graf klinkt een
stem die ons de weg wijst. Hij is hier niet, Hij is
jullie voorgegaan.
Evenals de vrouwen op de vroege
Paasmorgen kunnen ook wij op zoek zijn naar
Jezus of God. Ook voor ons lijkt hij vaak
onvindbaar. Menigeen heeft Hem daarom al
dood verklaard. We willen in deze viering
proberen te ontdekken wat die stem ons te
zeggen heeft, opdat ook wij vandaag de weg
naar Hem weten te vinden.
Het Regenboogkoor heeft deze viering mee
voorbereid en zal zijn medewerking deze nacht
verlenen.
John Boon

In het kader van de clustering van R-K
parochies in Leiden is gesproken over de
aanpassing van het AKM-Reglement.
De belangrijkste aanpassing is dat het vicariaat
deel gaat uitmaken van de clustering van de
parochies. Het is dan ook de bedoeling dat het
vicariaat van de Regenboog synchroon met de
rest van de organisatie binnen het cluster gaat
lopen. Het reglement is derhalve zo
aangepast, dat de terminologie en het
spraakgebruik conform de rest van het cluster
zijn. Daar waar tot nu toe de AKM leidend was,
betreft dat volgens de nieuwe regeling de
Wijkkerkenraad en de pastoraatgroep dan wel
het parochiebestuur. Deze organen delegeren
taken aan de AKM, die niet langer het bestuur
5

de wijze van vieren. We nemen een aantal
scenario’s door. Op de volgende vergadering
hopen we tot besluitvorming te kunnen komen.
Daarna zullen de geloofsgemeenschap en alle
betrokkenen uitvoerig geïnformeerd worden al
vorens we de veranderingen zullen
doorvoeren.
Er zijn geen kandidaten voor de (R-K)
voorzittersfunctie van de AKM en de R-K
vacatures in de stg Beheer. Jos zal een oproep
in het volgende Bulletin plaatsen.
Christiaan licht het overzicht van de inkomsten
en uitgaven over 2010 toe. Door een aantal
meevallers kunnen we een een groot bedrag
aan het jubileumfonds toevoegen.
De reproapparatuur is afgeschreven. Die willen
we graag vervangen voor er onkosten aan
komen. Gekeken zal worden of het binnen het
huidige budget lukt om apparatuur aan te
schaffen die een betere kwaliteit van foto’s
oplevert, dan wel of uitbesteding van de
fotopagina’s betaalbaar is.
De jubileumcommissie licht het programma
van zondag 4 september toe.
Gedurende de rest van het jubileumjaar zal
nog een aantal activiteiten plaatsvinden.
Op 14 oktober is een cabaret gepland over
Titus Brandsma, verzorgd door Peter Vermaat.
Op 12 november vindt de jaarlijkse LOOD-dag
in de Regenboog plaats.
Op 17 december is een kerstmarkt gepland,
waarvan de opbrengst bestemd is voor een
nader te bepalen goed doel in Brazilië.
In januari is de muzikale, instrumentale
scratchdag gepland.
In februari vinden een musical voor kinderen,
onder auspiciën van De Vliegende Speeldoos
en een dag voor oud-AKM-leden plaats.
Op vrijdag 13 maart zal in het kader van het
Paasfeest een toneelvoorstelling over het Lege
graf worden opgevoerd.
In de daarop volgende maanden staan nog
een vocale scratch olv Marja Goudzwaard; een
vakantie voor kinderen uit Berlijn en een
Rockviering voor oudere jongeren op het
programma.
Langzaam maar zeker nemen de contouren
van het jubileumprogramma vaste vormen aan.

van de Regenboog in handen heeft. Of de
AKM na deze aanpassing nog wel nodig is,
hangt af van de Wijkkerkenraad en
Pastoraatsgroep. Zij kunnen de AKM immers
al dan niet de ruimte geven om zaken te
realiseren.
Op het AKM-weekend in september hebben
AKM-leden aangegeven, waar zij enthousiast
voor zijn en waar zij zich graag met anderen
voor in willen zetten. Het voorstel dat het
meest door de andere AKM-leden omarmd
werd was het idee om te bezien hoe de hal
tegen lage kosten te veranderen zo aangepast
kan worden dat de hal enerzijds netter wordt,
en anderzijds meer de uitstraling van een kerk
krijgt. Drie AKM-ers laten daar hun gedachten
over gaan in samenspraak met de beheerder
en zullen met voorstellen komen. Een ander
breed gedragen voorstel is om aan de slag te
gaan met de tuin. Een oproep daarvoor heeft
inmiddels in het Bulletin gestaan en Edo gaat
aan de slag. Wie mee wil doen kan zich bij
hem melden.
Binnen het Landelijk Oecumenisch Platform
(LOP) vraagt men zich af hoe het verder moet.
Vanuit de Regenboog geven wij het advies
vooral door te gaan, wellicht langs nieuwe
wegen.
Vanuit het overleg Redactie Bulletin / PRbeleid wordt aandacht besteed aan goede
regels bij publicatie van kopij voor het Bulletin
in andere bladen of media. Afgesproken is dat
inzenders van kopij een automatisch emailbericht ontvangen, waarin staat dat de
kopij ook op de website kan verschijnen, tenzij
zij bezwaar maken.
Het voorbedenboek wordt voortaan na de
viering in het Stiltecentrum gelegd, zodat leden
van de geloofsgemeenschap de hele week de
mogelijkheid hebben er hun voorbeden in op te
schrijven. Zoals vanouds wordt het boek
voorafgaand aan de kerkdienst op de vaste
plaats neergelegd, zodat er ook dan in
geschreven kan worden.
*De jubileumcommissie heeft een
dagprogramma opgesteld voor de
Jubileumviering op 4 september a.s. Vanwege
de verwachte komst van veel gasten, stelt de
commissie voor de viering niet om 10.00 maar
om 11.00 uur te beginnen.

Namens de AKM
John Boon vz a.i.

Oproep voor bestuurders
Stichting Beheer Regenboog

maart 2011
Op deze vergadering hebben we stilgestaan bij
de viering van de maaltijd. We zijn nog steeds
niet gelukkig met de huidige gang van zaken.
Ook de door het bisdom aangedragen
aandachtspunten vragen om aanpassingen in

Het beheer van de Regenboog is in de handen
van een stichting (vroeger maatschap) Beheer
Regenboog. Die stichting heeft een bestuur
waarin de wijkkerkenraad en het RK vicariaat
participeren. Er vallen nu twee plaatsen in dat
6

Begonnen met een sociaal jaar ben ik daar
uiteindelijk meer dan twintig jaar werkzaam
geweest . Met diverse contracten als
ontwikkelingswerkster uitgezonden door het
toenmalige CMC (nu Mensen met een Missie)
en een enkel lokaal contract.
In die jaren heb ik veel samengewerkt met de
RK kerk die daar prominent aanwezig is.
Deze periode in mijn leven heeft een diep
stempel gedrukt op mijn geloofsleven en mijn
manier van in het leven staan.

bestuur vacant, die door de RK bloedgroep
bezet moeten worden. Het vicariaat doet hierbij
een dringende oproep: voelt U ervoor zitting te
nemen in het bestuur van de stichting of kent U
mensen die dat zouden willen, laat ons dat
weten. De activiteiten van de Stichting
betreffen alle aspecten van het omgaan met
het gebouw zelf: inrichting, reparaties,
nieuwbouw, zalenverhuur, financieel beheer.
Voor elk wat wils, creatief en altijd interessant.
Wilt U meedoen? Kent U potentiële
kandidaten? Laat het weten aan het vicariaat!

Zowel door deze ervaringen, als de geloofsverscheidenheid in mijn eigen familie en gezin,
voel ik mij erg thuis in de oecumene. Ook is
het voor mij belangrijk deel uit te maken van
een gemeenschap. En de Regenboog is voor
mij een levende gemeenschap.
Tot de AKM ben ik toegetreden om nu op een
meer actieve manier mijn steentje bij te dragen
de Regenboog een inspirerende gemeenschap
te laten zijn; en ter ondersteuning van mensen
die momenteel actief zijn.

Jos Weitenberg, secretaris
Rivierforel 25, tel 071-5211963
j.j.s.weitenberg@xs4all.nl

Astrid Delleman stelt zich voor
Nadat ik een jaar als notuliste de AKM en
diens functioneren van dichtbij had
meegemaakt werd ik in de Taizé dienst van 30
januari als secretaris van de AKM
geïnstalleerd.
Mijn naam is Astrid Delleman. Eind 2006 zijn
mijn 2 kinderen en ik in Leiden West komen
wonen en in 2007 in Leiden Noord. Dat was de
aanleiding om contact te maken met de
oecumene in de Regenboog. Ik ben
momenteel werkzaam in Rotterdam.

Wellicht ben ik voor diversen van u nog een
onbekende, maar uw medeleven bij mijn
installatie was hartverwarmend. Mijn intentie
als secretaris is met velen van u in contact te
komen en voor u allen goed bereikbaar te zijn.
En natuurlijk hoop ik op een goede, zelfs
gezegende, samenwerking!

Geboren in een protestants gezin ben ik na het
beëindigen van mijn studie orthopedagogiek in
Groningen naar Latijns Amerika gegaan.

Overzicht collecten januari-februari
Datum 1e mandje

2e mandje

02-jan
09-jan
16-jan
23-jan
30-jan
06-feb
13-feb
20-feb
27-feb

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

110,25
122,60
159,32
99,90
200,16

102,38
124,21
140,92
103,35
180,10

€ 104,21

€ 119,80

€ 186,37

€ 161,00

€ 143,50

€ 145,65

€ 112,10

€ 113,55

Kindernevendienst
€ 4,90
€ 21,85
€ 6,60
€ 3,90
€ 5,20

Bestemming 2e mandje
Vicariaat Bijz. Noden
Diaconie
Pastoraat Leiden
Oecumene
Memisa

€ 14,95

Kerk in Actie Wereldddiaconaat

€ 20,50
€ 5,65
€ 8,10

Vicariaat Bijz. Noden
Onderhoud gebouwen
Diaconie
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en de ontmoeting met God in de viering. - de
kerkzaal is de plaats waar we uiting geven aan
ons gezamenlijk geloven vanuit onze eigen
tradities, maar ook door wat we samen in de
loop der jaren hebben opgebouwd en vorm
gegeven.
- in de kerkzaal komen verschillende groepen
(jongeren en ouderen) samen die zich allen
thuis moeten voelen in deze ruimte.
- de kerkzaal ondersteunt de gelovigen in
gebed en spiritualiteit. Het is een inspirerende
omgeving. De inspiratie wordt ondersteund
door symbolen, zoals bijvoorbeeld het kruis.
- de kerkzaal leent zich door flexibiliteit tot
verschillende vormen van zowel kerkelijk als
ook niet-kerkelijk gebruik.

Overleg Liturgisch
Centrum: De
kerkzaal nieuwe stijl

Deze basisgedachten zijn verwerkt in een visie
op de interactie tussen geloofsgemeenschap
en de plaats waar we samen komen. In
overleg met de deskundigen van de PKN en
het Bisdom zijn een aantal mogelijk opties
doorgesproken. De laatste (de commissie
Kerk, Interieur en Kunst) adviseerde ons om
deze opties te beproeven, om zo de
praktische voor- en nadelen beter in te kunnen
schatten.

Het is al weer een aantal jaren geleden dat de
Commissie Overleg Liturgisch Centrum werd
samengesteld. De oorspronkelijke opdracht
was om te bezien hoe de kerkzaal na de
verplaatsing van het orgel op passende wijze
ingericht zou kunnen worden. Daarbij ging het
met name om de vrijgekomen ruimte bij de
pastoreskamer. Maar al denkende kwamen er
meer ideeën op die ook betrekking hadden op
de wand aan de parkzijde en werd gedacht
aan een meditatieve ruimte en
aandachtsplekken. Met de renovatie van de
kerkzaal moest de Commissie een pas op de
plaats maken. Het aanbrengen van de
klankborden veranderde de ruimte. Ook al zijn
de klankborden in principe verstelbaar, in de
praktijk blijkt dit niet goed mogelijk en dient de
Commissie rekening te houden met de
gewijzigde situatie. Gaandeweg heeft de
Commissie haar interesse verbreed naar de
hele kerkzaal. Met de afname van het
kerkbezoek zochten we naar mogelijkheden
om toch een stuk intimiteit te bewaren en ook
ruimtelijk te bezien wat de ontmoeting tussen
God en mens en tussen mensen onderling kan
bevorderen. Eén van de voorstellen die al
gerealiseerd kon worden is de plaatsing van
het nieuwe kerkraam. Maar als commissie
hebben we toch nog meer voor ogen. We
hebben zelf ideeën vergaard bij andere kerken
in de omgeving en we hebben gesproken met
deskundigen op het gebied van kerkinrichting.
Al eerder hebben we die resultaten met de
AKM besproken.

In een aantal opties wordt er van uit gegaan
dat het liturgisch centrum en de voorganger
één geheel moeten vormen met de
geloofsgemeenschap. Dat stelt eisen aan de
plaats en de vorm (hoogte en oppervlakte) van
het podium.. Daarom is er momenteel overleg
met de Stichting Beheer om te bezien hoe we
het advies van de Commissie Kerk, Interieur
en Kunst in praktijk kunnen brengen.
In het verleden hebben we al een paar keer
(alternatieve kerstnachtviering, ZuidAmerikaviering, 2e Kerstdag 2010,
Aswoensdag) de kerkzaal vóór het podium
anders ingedeeld dan gewoonlijk. De reacties
die op de genoemde vieringen binnenkwamen
stimuleren ons om te onderzoeken hoe we met
gebruik van de gehele kerkzaal kunnen komen
tot een optimale beleving van de viering.
Gedurende het jubileumjaar zullen we u
regelmatig informeren over de achtergronden
van kerkinrichting zowel in de protestantse als
rooms-katholieke traditie, waarom we voor een
bepaalde opstelling kiezen en wat we daarmee
hopen te bereiken. Ook willen we u met een
foto-tentoonstelling laten zien hoe men in
andere kerken is gekomen tot een nieuwe
liturgische opstelling.

Al deze informatie en gesprekken met de
geloofsgemeenschap hebben geleid tot een
aantal basisgedachten, die we willen
gebruiken om verdere aanpassingen samen te
voegen tot een geheel.
De basisgedachten zijn o.a.:
- de kerkzaal is een ruimte die uitnodigt tot een
ontmoeting. Dat is de ontmoeting met elkaar

Maar hoe belangrijk de liturgische
overwegingen ook kunnen zijn, we willen
bovenal graag weten hoe de
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in het verhaal dat die avond gekozen wordt,
beleef je met elkaar een zekere eerbied omdat
je daar en dan deel uitmaakt van de weg die
God met mensen gaat en die we kennen uit de
Bijbel.
En we ontdekken dat we zelf ook op die weg
thuis horen; dat wij, zoals wij zijn, onderdeel
mogen uitmaken van dat grote verhaal op
onze eigen manier.
Dat klinkt erg diepzinnig, maar de
werkelijkheid van bibliodrama is verrassend
eenvoudig. Op deze avond luisterden we met
elkaar naar het verhaal van de verheerlijking
op de berg. We namen de plaats in van een
Jakobus en Johannes, van een Mozes en Elia,
van de berg en van schaduw van de lichtende
wolk, en van Jezus.
Aan de hand van vragen die aan ieder gesteld
werden, verkenden we onze rollen en raakten
met elkaar in gesprek. En zo, bijna zonder
daar erg in te hebben, gebeurde het dat wij
heel dichtbij dat gebeuren op die berg waren
en gingen we weer naar “beneden”, ons
gewone leven in met heel veel om over na te
denken.

geloofsgemeenschap straks de diverse
opstellingen zal ervaren. Samen zullen we ons
er thuis in moeten voelen en de ervaring
moeten hebben dat een verandering ook een
verbetering kan inhouden. Na het jubileumjaar
willen we dan de balans opmaken en kiezen
voor een model dat de instemming van de
meerderheid van de geloofsgemeenschap en
de AKM heeft.
Maar zover is het nog niet. De eerste wijziging
verwachten we in het najaar . Voor die tijd
merkt u wellicht iets van de voorbereidende
werkzaamheden, maar de bedoeling is dat tot
die tijd alles in grote lijnen zo blijft zoals het nu
is. Wel hopen we via het Bulletin uw
betrokkenheid en nieuwsgierigheid te
vergroten door u van de nodige
achtergrondinformatie te voorzien.
Commissie Overleg Liturgisch Centrum

Ds. Inge Smidt

Poëzie-avond
Op 27 april is er weer een poëzie-avond onder
leiding van de dichter-dominee Ronald da
Costa.
Het thema van deze avond is “het geheim”
Het wonder van een geboorte laat zich niet in
woorden vatten, het raadsel van het sterven
evenmin. Wat “tijd” betekent, blijft een raadsel.
Wat ziet iemand met Alzheimer, wat niet?
Raadsels, geheimen, die de dichter misschien
het meest nabij komt. Wij horen verzen van
Guillaume van der Graft, Kopland en Gerhardt,
maar ook van Dewulf en Faverey. Wie weet
worden dankzij hen geheimen minder
geheimzinnig.
De avond begint om 20.00 uur.
U kunt zich tot uiterlijk 20 april voor deze
avond opgeven per e-mail: j.f.boon@hetnet.nl

Bibliodrama

John Boon

Op maandag 14 maart kwam een kleine groep
leden van onze geloofsgemeenschap bij
elkaar voor een avond bibliodrama.
Bibliodrama is in zekere zin ontstaan als
antwoord op de vraag: ”waar hoor je God?”
In de kerk en in ons geloof zijn we vaak zo
druk bezig over God en met God, maar soms
komt de vraag boven: horen we in al dat bezig
zijn God ook?
Door op een heel eenvoudige manier in een
Bijbelverhaal te gaan staan: een rol te kiezen

Filmavond
Op woensdag 11 mei is er weer een filmavond
in het Stiltecentrum van de Regenboog. De
film (Nederlands ondertiteld) gunt ons een
kijkje in Lourdes, bekend als centrum van
miraculeuze genezing. We volgen een multiple
sclerosepatiënte (een nuchtere en introvert
gespeelde rol) die zich meer uit culturele
9

14 april. We zullen dan met elkaar spreken
over de betekenis van Jezus, zijn dood en
opstanding .
Wie zich van te voren wil inlezen vindt daar
informatie over in de hoofdstukken 21, 22 en
23, de blz 67-75.

interesse dan uit genezingsdrang bij het
reisgezelschap heeft gevoegd. Haar houding
staat in schril contrast met het gebabbel van
begeleiders en medereizigers.
Wij krijgen een boeiend beeld over hoe het
eraan toegaat in dit centrum van verwachting,
hoop en teleurstelling. Hoe de mentaliteit van
‘ieder voor zich’ schrijnend aan het licht komt.
Ook wanneer het wonder geschiedt, is het
verhaal niet afgelopen. Wij toeschouwers
mogen onze eigen conclusies trekken.
Evenals de voorgaande keren zal het de
moeite waard zijn om samen te kijken en wat
we gezien hebben na te bespreken onder de
deskundige en bezielende leiding van ds.
Ronald da Costa.

Op 12 mei willen we met elkaar aandacht
geven aan het begrip God vanuit de
hoofdstukken 4, 6 en 8: Bestaat God? Is God
almachtig? Komt ook het lijden van God?
Elke keer willen we het accent leggen op
persoonlijke ervaringen.
We beginnen om 16.00 uur in het
Stiltecentrum en ronden ons gesprek rond
17.00 uur af met een glas wijn (1.50 euro),
waarna er alle gelegenheid is tot een informeel
nagesprek.

U kunt zich per email aanmelden:
ejh.elstak@telfort.nl of j.f.boon@hetnet.nl ,
dan ontvangt u in ieder geval tijdig de
gegevens voor deze avond.

John Boon

De laatste bijeenkomst van dit seizoen is op 9
juni. Dan hopen we de hoofdstukken 49-50
aan de orde te stellen: Gaat het om mijn
leven op aarde of in het hiernamaals? Wat
moet ik mij voorstellen bij een eeuwig
leven? Wat gebeurt er na de dood?

Preken op verzoek

Wie een keer mee wil doen is van harte
welkom.

De filmavond begint om 19.30 uur. Er wordt
een bijdrage van 3 euro gevraagd als
tegemoetkoming in de kosten.

Op 26 juni is –na de viering over Buber en de
Taizé-viering- de derde en laatste viering in
het kader van preken op verzoek. De
voorbereiding vindt plaats op 19 mei om 20.00
uur in de pastoreskamer.
Suggesties voor thema en invulling van deze
viering zijn –tot 8 mei- van harte welkom via de
mail: j.f.boon@hetnet.nl

John Boon

John Boon

Morgengebed

Bandleden gezocht

Iedere woensdagmorgen –voorafgaande aan
de inloopochtend- is er van 9.30-9.45 uur een
morgengebed in het Stiltecentrum, waarbij een
ieder van harte welkom is. We volgen daarbij
een vast ritueel van lezingen, liederen en
gebeden. Zomaar een moment, midden in de
week, om even met elkaar stil te zijn en
aandacht te geven aan wat ons bezighoudt.

Als leden van onze oecumenische
geloofsgemeenschap en als liefhebbers van
moderne rock- en popmuziek, denken wij dat
ook deze muziek veel mensen van onze tijd
aanspreekt en dat het ook mogelijk is er een
zinvolle boodschap mee over te brengen.
Daarom zouden wij graag een band willen
oprichten die klassieke rock- en moderne
popmuziek kan spelen om o.a. aan het eind
van ons jubileumjaar (juni 2012) een
swingende en daverende “rockviering” neer te
kunnen zetten. Daarvoor hebben we als basis
nodig: een drummer, een bassist, een
toetsenist en een gitarist. Als ze een beetje

John Boon

Doornse Catechismus
De eerstvolgende bijeenkomst rond de
Doornse Catechismus is op donderdagmiddag
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kunnen zingen is dat mooi meegenomen.
Goede lead zangers en backing vocals zijn op
den duur ook wenselijk maar de basis is de
band. Je hoeft niet persé lid van de
geloofsgemeenschap of zelf gelovig te zijn
maar je moet er wel voor open staan om een
positieve bijdrage aan christelijke vieringen te
leveren.
Als je belangstelling hebt of iemand kent
waarvan je denkt: “dat is echt wat voor
haar/hem”, stuur dan je reactie naar: Kees
Hanenburg, Arendshorst 133, 2317 CX,
Leiden. Co.hanenburg@xmsnet.nl , 071
5226411. Bij veel belangstelling zullen wij
keuzes moeten maken.

vasten in hun ambt bevestigd (Hand. 14, 23).
Vasten in de 40dagentijd
Vasten als voorbereiding op Pasen werd vroeg
in de tweede eeuw gangbaar. Aanvankelijk
vastten christenen de drie dagen vóór Pasen,
later werd dat uitgebreid naar de hele Goede
Week. Pas op het einde van de derde eeuw
kwamen de veertig dagen voor Pasen in
zwang als een doorlopende tijd van vasten en
boete.
Tijdens de reformatie keerden de protestanten
zich tegen het vasten. Zij zagen het als een
poging God te beïnvloeden en zo genade en
vergeving af te smeken.
In de katholieke kerk werd het vasten
gehandhaafd en werd de nadruk gelegd op
boete en inkeer. Na het Tweede Vaticaans
Concilie (1962-1965) werd in korte tijd het
aantal verplichte vastendagen drastisch
verminderd. Ofschoon het enige tijd duurde
voordat alle oude gebruiken verdwenen waren,
was het in Nederland toch binnen twee
generaties bijna overal gedaan met de
Quatertemperdagen en de uitgebreide vasten
van de veertigdagentijd. Alleen Aswoensdag
en Goede Vrijdag zijn overgebleven als
verplichte vastendagen. Hoe men zich de
overige dagen in genoegens wil beperken,
wordt aan het geweten en initiatief van de
gelovigen zelf overgelaten. Voorts is het de
bedoeling dat men zich meer dan anders inzet
voor de naaste en zich meer toelegt op het
lezen van het ‘Woord van God’.
Dit heeft tot allerlei nieuwe vormen van
‘vasten’ geleid : veertig dagen niet uitgaan, of
de TV uit laten, niet de hele avond te
internetten, geen chocola eten of niet snacken.
Het uitgespaarde geld kan aan een goed doel
gegeven worden en de uitgespaarde tijd aan
werken van barmhartigheid. Ook sommige
protestanten doen tegenwoordig mee.

Over vasten
Vasten is het doelbewust bewust afzien van
voedsel of andere geneugten, om zo
ontvankelijker te worden voor de boodschap
van Gods liefde.
Waar komt het vasten vandaan?
Joden en christenen laten zich bij het vasten
graag inspireren door een bekend citaat uit de
Bijbel. Wanneer Mozes in de woestijn zijn volk
uitlegt waarom God hen honger heeft laten
lijden zegt hij namelijk: "Hij wilde u daardoor
laten beseffen dat de mens niet leeft van
brood alleen, maar van alles wat uit de mond
van de Heer komt" (Deuteronomium 8, 3; zie
ook Matteüs 4, 4 en Lucas 4, 4). De
boodschap is duidelijk: door het eten tot een
minimum te beperken maakt de mens zijn
geest vrij, en kan hij het woord van God weer
zuiver vernemen.
In de Handelingen en de Brieven zien we dat
de eerste christenen in navolging van Jezus
vasten en bidden steeds samen laten gaan.
Vasten en bidden gaan dikwijls vooraf aan
belangrijke stappen. Zo zond de kerk van
Antiochië Paulus en Barnabas met vasten en
bidden uit (Handelingen 13, 2-3), en werden
de oudsten van een gemeente met gebed en

Eigenlijk gaat het er bij het vasten om, te
beseffen wat we echt nodig hebben en dat het
meeste dat we najagen vooral ballast is.
‘Mens, bedenk dat je van stof bent en tot stof
zult wederkeren’. Wat kun je meenemen in je
graf? Misschien een zuiver en warm hart?
MOV/ZWO

Vastenaktie 2011
Voor Vastenaktie is vasten een weg om te
kiezen voor échte groei. Niet in termen van
welvaart, maar in termen van solidariteit.
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dit Vastenaktieproject.

Immers, niet gelijk kiezen voor jezelf, biedt
ruimte voor de ander. Bijvoorbeeld voor
mensen voor wie vasten geen keuze is maar
een noodzaak. De wereld groeit als we delen.
Dát is de zingeving van het vasten. En het is
de kernwaarde van Vastenaktie.
In deze vastentijd in 2011 zetten 10 parochies
in Leiden en omgeving de schouders onder
het schoolproject in Ghana. Onderwijs is een
middel om uit de armoede te komen. Dat
betekent overvolle klaslokalen,
noodvoorzieningen onder afdaken en voor de
examens moet gebruik gemaakt worden van
de kerk die op deze missielocatie staat.

Namens ZWO-MOV André Vording

Op zoek naar woorden en hun
betekenis
De eerste keer van dit seizoen ging het over
water. We kijken hoe alledaagse begrippen als
water, lucht, vuur, bomen, brood, getallen,
trouw zijn, bang zijn in de Bijbel voorkomen en
welke betekenis ze daar hebben. We komen
bij elkaar op zondagmorgen na de viering in ’t
JOP, voorheen zaal 1 of de pastoreskamer.
De volgende bijeenkomsten zijn op 10 april en
15 mei. We beginnen steeds rond 11.15 uur
(na de limonade) en gaan door tot rond de klok
van 13.00 uur. Er is wat te eten en te drinken.
Zonodig worden de kinderen daarna
thuisgebracht.
Alle kinderen die Samen-aan-Tafel hebben
gedaan en nog geen basiscatechese volgen
(kinderen uit groep 5, 6 en 7) zijn van harte
welkom. Je kunt je –tot de donderdag ervooraanmelden per e-mail: j.f.boon@hetnet.nl, dan
hoor je ook waar het de volgende keer over
gaat. Het wordt vast weer heel leuk.
De bijeenkomsten worden geleid door ds.
John Boon

Om een oplossing te vinden is er door de
parochie gestart met de bouw van 8 klassen
en een aula in een nieuwe vleugel aan de
school, deze school is toegankelijk voor
kinderen van alle geloven, christen en moslim.
De kwaliteit van het onderwijs op de school is
hoog. Vorig jaar eindigde deze school met de
behaalde examenresultaten op de 7e plaats
van de 240 scholen van Ghana. Het verdient
daarom onze steun en aandacht.
Het project wordt ook ondersteund door
VastenAktie die samen met pastoor pater
Augustin in Ghana zorg draagt dat uw geld
goed terecht komt. De start is al gemaakt!

Palmpasen
Beste kinderen,
jullie worden hartelijk uitgenodigd voor zondag,
17 april, 10.00 uur in de Regenboog.
Want in de viering wordt een palmpasenstokomgang gemaakt.
Palmpasenstok-omgang? Wat een lang woord!
Wat is dat, vraag je je af. Een omgang is een
plechtige optocht met een palmpasenstok in
de hand.
Een palmpasenstok ziet er ongeveer zo uit:

Uw bijdrage wordt verzameld via uw eigen
parochie en via Cordaid, dat het door ons
verzamelde bedrag verdubbelt, waardoor we
gezamenlijk een grote bijdrage kunnen leveren
aan de school in Kumasi. Vasten is: grenzen
stellen aan je eigen behoefte en ervaren wat
de kracht is van delen. Geef uw bijdrage in de
doos op de info-tafel of stort op
bankrekeningnummer 56.65.40.177 van het
R.K. Vicariaat Merenwijk o.v.v. Vastenaktie
Ghana.
Op donderdag 14 april is er van 18.00 tot
19.30 uur een vastenmaaltijd in de
Regenboog, de opbrengst hiervan is ook voor
12

bijbel en lees je het verhaal er nog eens op
na? of je laat het je voorlezen. Dan zul je zien:
met je palmstok draag je in de optocht het hele
paasverhaal in je hand.
Je mag graag je vriendjes en vriendinnetjes
meebrengen voor deze vrolijke dienst.
Het is een mooi gebruik om ook stokken te
maken voor iemand anders en deze na afloop
weg te geven aan iemand die eenzaam, ziek
of verdrietig is. Na de dienst gaan we daarom
met wat extra palmstokken naar het
verzorgingstehuis Overrhijn aan de Willem de
Zwijgerlaan. We verzamelen bij de voordeur
van de kerk, maar kijk daarvoor ook nog in de
weekagenda van 10 en 17 april.
Waar kan je een palmpasenstok maken?
Het lijkt ons erg leuk om de palmpasenstokken
samen te maken.
We doen dit op woensdag 13 april in de
Regenboog van 14.00 –16.00 uur.
Willen jullie zelf zoveel mogelijk de versiering
o.a chocolade eieren, plastic eieren met lusjes,
vruchten, noten, rozijnen, paaskransjes e.d.
meenemen en evt. de stok van vorig jaar. Wij
zorgen ook voor extra stokken en crêpepapier.
Omdat alles moet hangen aan de stok is het
handig dat er een papiertje om zit waar je b.v
een draadje om heen kunt doen of snoep dat
je aan een draad kan rijgen. Een
broodhaantje van de bakker of zelf gebakken,
niet vergeten. En als je zelf buxustakjes hebt?
Wil je ze a.u.b meenemen.

Verder vind je hieronder een
knutselhandleiding. Of je komt naar de
gezellige knutselmiddag, woensdag 13 april,
vanaf 14.00 uur in de Regenboog.
Misschien begin ik eerst ermee te vertellen,
wat we met Palmpasen vieren.
We vieren dat Jezus op een ezel Jeruzalem
binnen gereden is. De mensen van Jeruzalem
stonden aan de kant van de weg, zwaaiden
hem te ere met takken van palmbomen,
juichten en zongen voor Jezus liederen zoals
je die voor een koning zingt.
Dat doen we hen met Palmpasen een beetje
na. We heten Jezus welkom als koning van
ons leven en als de enige heerser over onze
wereld. Nu groeien in Nederland geen palmen.
Daarom knutselen we een palmstok. Dat is
een kruis van dunne houten latjes, daaraan
maak je groene takken vast. Als je ze hebt,
neem je daarvoor buxus, een struik die het
hele jaar groen blijft, dat is dan een beetje als
de palmen in Jeruzalem. Je rijgt rozijnen aan
een touwtje, maakt er een slinger van en hangt
deze aan het kruis. Rozijnen zijn gedroogde
druiven waarvan wijn gemaakt wordt. De
rozijnen herinneren aan het avondmaal. Boven
op het kruis komt een haantje uit brooddeeg.
Dat doet eraan denken dat Petrus Jezus
verraden heeft en toen de haan kraaide
besefte Petrus dat. Je mag je stok ook mooi
versieren met kleurig crêpepapier en snoepjes
of chocolade-eitjes aan hangen. Die staan dan
voor de vreugde die wij hebben, omdat Jezus
niet dood gebleven is, maar God hem deed
opstaan uit het graf.

Doe je mee? Geef je op bij Greta Hanenburg,
e-mail gscholte@hotmail.nl
Hoe maak je een palmpasenstok?
Dit heb je nodig:
- Twee stokken of latten. Maak er een
kruis van.
- Crêpepapier: Doe je om de stokken
heen.
- Rozijnen en draad om de rozijnen
eraan te rijgen.
- Eieren van chocola en kunststof, met
een lusje om ze aan het kruis op te
hangen.
- Buxustakjes.
- Draad en snoep om een slinger van
snoep te rijgen.
- een broodhaantje, dat kun je bij de
bakker of op de markt kopen, maar
ook zelf bakken.
Tip: Omdat het haantje meestal lekker
zacht is en makkelijk breekt, is het
handig hem pas in de kerk op de stok
te zetten

De groene takjes, rozijnen en brood, de haan,
het kruis en de paaseitjes hebben dus alles te
maken met Jezus weg door Jeruzalem aan het
kruis en zijn opstanding. Misschien pak je je
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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 10 mei, 17 mei, 24
mei, 31 mei, 7 juni en 14 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.

Interview gespreksgroep
ouders van jonge kinderen
In 2009 is de gespreksgroep “Ouders van
jonge kinderen” van start gegaan. Ds. Inge
Smidt, Suzanne Kapteijn en Margreet van
Polanen stonden aan de wieg van de
gespreksgroep. Op regelmatige basis praten
ouders samen over het thema Kind &Geloof.
Het gesprek kan gaan over de zeer
verschillende Bijbelverhalen, waarop de eigen
visie wordt onderzocht. Onderwerp van
gesprek kunnen ook de rituelen zijn die in het
gezin zijn ontstaan, naast de traditionele
rituelen als bidden en Bijbel lezen. Een
belangrijke vraag die gesteld wordt, is: “Waar
loop ik tegen aan, wanneer ik mijn kind met of
in het geloof probeer groot te brengen?” De
vragen van de kinderen - waarop vaak geen
vanzelfsprekende antwoorden zijn - komen
aan de orde. Een andere belangrijke vraag
waarbij wordt stil gestaan is:”Hoe kan ik met
mijn druk bezette leven af en toe tot rust
komen en me verdiepen?”

Met de ouders praten we over het project op 2
ouderavonden: dinsdagavond 26 april om
20.00u in de Regenboog en dinsdagavond 7
juni, ook om 20.00u in de Regenboog. We
vinden het erg belangrijk dat de ouders
komen; we leren elkaar dan kennen en jullie
weten dan ook wat er gaat gebeuren.
Zaterdag 18 juni oefenen we samen voor de
feestelijke viering, zodat jullie precies weten
hoe het zal gaan en wat je gaat doen.
Zondag 19 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 10e mei in de
Regenboog, en jullie ouders de 26e april.

De geschiedenis van de gespreksgroep
Suzanne Kapteijn: “Ik heb 4 jaar meegedraaid
in de “Gespreksgroep voor jongvolwassenen”.
Het was heel fijn om samen ideeën uit te
wisselen en ik heb daar veel aan gehad. Maar
als moeder van een gezin met twee kinderen:
Bram van acht en Puck van vijf, was ik met
andere dingen bezig dan de meeste leden van
die groep. In 2006 zijn we onder leiding van
Ds. Inge Smidt met een aantal moeders drie
avonden bijeen gekomen. Dat waren goede
bijeenkomsten, maar ze hebben toen geen
vervolg gehad. In 2009 hebben Inge, Margreet
en ik de situatie geïnventariseerd en daarna
hebben we mensen aangeschreven. Een
aantal geïnteresseerden heeft daarop
gereageerd. In september 2009 zijn we met de
“Gespreksgroep voor ouders van jonge
kinderen” gestart. De groep bestaat uit: Jan
Pascal en Ellen de Best, Claudia en Gerben
Wessels, Marlies de Bokx, Mirjam de Kruijf,

Maja van Spaandonk
Pastoor Jaap van der Bie
Ds Inge Smidt
Opgaven graag vóór 26 mei bij Maja van
Spaandonk; liefst per e-mail. Maja’s emailadres is: majalobo@casema.nl (of
telefonisch: 521 43 59) of bij ds Inge Smidt
e.s.smidt@hetnet.nl (of 528 49 09)
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op te nemen, naar het leven. Niet de brute
kracht van de kwaadwillende reus wint het,
maar de behendigheid van de goedwillende
David weet de reus te stoppen. De
Bijbelverhalen houden we tegen de actualiteit
van het eigen leven, waarin bijna dagelijks
gewapende conflicten in de wereld op ons
afkomen. We bespreken aan welke informatie
de kinderen toe zijn en hoe ze die op een
goede manier kunnen verwerken. Mijn zoon
kijkt naar het jeugdjournaal, maar mijn dochter
nog niet.

Rieuwert en Mirjam Buitenwerf, Marco
Langendoen en ikzelf.
Praten met mensen uit verschillende
geloofstradities
De gespreksgroep bestaat uit mensen uit de
verschillende geloofstradities. Sommigen
hebben een strenge geloofsopvoeding gehad,
maar zijn daar in de loop van de tijd vrijer in
geworden. Anderen zijn minder streng of
nauwelijks in het geloof opgevoed. Het is
boeiend naar elkaars verhalen te luisteren. Ik
ben niet gelovig opgevoed. Toen ik op de
middelbare school zat, ben ik met een
vriendinnetje meegegaan naar de
katecheselessen van Ds. Hortensius. Wij
konden het goed met hem vinden. Het was
een gezellig uurtje, waar ik naar uitkeek. De
Bijbelverhalen en vooral het verhaal over “de
tien geboden” spraken me aan. De waarden
die in het laatst genoemde verhaal worden
uitgedrukt, willen we onze kinderen als basis
meegeven. Ik ben een realistisch ingestelde
persoon. De wereld is zoals die is en die
moeten we leefbaar maken. Daar hebben we
elkaar voor nodig. Als ieder op zijn eigen
manier een goed mens probeert te zijn en de
medemens respecteert, dan maakt dat het
leven een stuk prettiger. De kinderen zijn nu
nog op een leeftijd dat onze mening voor hen
maatgevend is. Het belangrijkste vind ik om
een veilige thuishaven te creeëren, waarin
wederzijds vertrouwen is. Dan kun je als
ouders stappen zetten om, het opgroeiende
kind dat je wilt beschermen,
verantwoordelijkheden te geven, zodat het na
verloop van tijd een eigen vrijheid aankan. Het
kind moet immers leren zijn of haar eigen
beslissingen te nemen.
Ik vind het prettig om naar de kerk te gaan,
maar voel niet de verplichting om dat iedere
week te doen. Als ik ga neem ik de kinderen
mee als ze dat willen. Ik vind het waardevol als
gemeenschap bij elkaar te zijn voor de viering.
Maar ook het deel uitmaken van de
Gespreksgroep van ouders van jonge kinderen
ervaar ik als een stukje kerk zijn. Ik kom zo in
contact met andere ouders die ook op een
bepaalde manier in het leven willen staan.”

De Snuffelviering
Een initiatief van onze Gespreksgroep is ook
de snuffelviering. Een viering voor peuters en
kleuters die zo kennis kunnen maken met de
kerk en kerkelijke activiteiten. Ze snuffelen als
het ware even aan de manier waarop we
samen komen. Op zondagmiddag 30 mei 2010
was de eerste viering, die als het thema het
verhaal van de “vijf broden en twee vissen”
had. Op zondag 6 februari jl. kwamen de
peuters/kleuters, hun broertjes en zusjes,
ouders, opa’s en oma’s weer bijeen om met
elkaar in een heel ongedwongen sfeer te
zingen, te luisteren en te bidden. De dienst
was opgebouwd als een ‘normale’ dienst die
Ds. Inge Smidt opende met een
welkomstgroet, met een gebed aan het begin
en aan het eind van de dienst en met natuurlijk
een aantal liedjes. Centraal stond het verhaal
van de “Drie Koningen” dat verteld werd aan
de hand van een Powerpoint presentatie. De
kinderen hadden enkele liedjes al
ingestudeerd en maakte er de passende
gebaren bij. Rieuwert Buitenwerf zorgde voor
de muzikale begeleiding.

Structuur aanbrengen in het gesprek
Ds. Inge Smidt neemt, als zij daartoe in de
gelegenheid is, deel aan onze gespreksgroep.
We waarderen de manier waarop zij het
gesprek, waaraan ieder van ons een bijdrage
kan leveren, leidt. We hebben het bijvoorbeeld
een avond over heftige Bijbelverhalen gehad.
Hoe ga je daarmee om? David en Goliath is
zo’n verhaal. De geweldadige grote reus staat
een kleine herder die het tegen hem probeert

Snuffelviering
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Aan het eind van de viering was er een
gezellig samen komen in de ontmoetingszaal
met thee en koffie voor de volwassenen en
limonade voor de kinderen. Op drie koningen
is er een traditie om een boon in de cake of
pudding te doen. Degene die de boon vindt
mag die dag koning of koningin zijn. Vanwege
het thema van deze dienst was er ook een
boon in de cake verstopt. En de vinder kreeg
een mooie kroon opgezet.

heb ik wel ideeën over, maar dat moet vooral
een gezamenlijke zoektocht zijn, van allen die
zich op de één of andere wijze met de
katholieke kerk verbonden voelen.
De brief snijdt drie thema’s aan:

Wie door dit interview geïnteresseerd is
geraakt in onze gespreksgroep, nodig ik uit
met mij, Suzanne Kapteijn, contact op te
nemen. Dat kan telefonisch via nr. 0715153177 ofwel per email:
suusenpeet@casema.nl

 hoe kunnen we als leken de kerkelijke
organisatie ondersteunen om samen te
leren verantwoordelijkheid te nemen
voor de werkelijkheid, voor de
onvolkomenheid, voor de neiging je
terug te trekken op regels in tijden van
onzekerheid?
Met het vicariaat zal ik overleggen hoe we het
gesprek hierover samen kunnen vormgeven,
in onze eigen gemeenschap. Als je daar
ideeën voor hebt, dan hoor ik die graag.
De brief in dagblad Trouw:

 hoe kijken mensen nu terug op hun
eigen verleden in de kerk?
 hoe kunnen mensen in verbinding
blijven met de zoekende gemeenschap
van de kerk?

Interview Frances Verhaar
Foto: Cees landwier

Hoe komen we verder met
onze kerk?

Ontheemd in eigen huis
Als ik de herinneringen aan mijn katholieke
schooljaren terughaal, dan zijn deze vooral
positief: de grote groep jongens bij de paters
jezuïeten. De paters die op een interessante
manier in de wereld stonden: gesprekken over
Beatles en ethiek, klassieke talen en
tafeltennis, de eerste lange haren en het ritme
van de rituelen. Natuurlijk waren we pubers,
en waren er paters met wie we niet konden
opschieten. Maar, het grote beeld was goed –
tot de berichten loskwamen over het misbruik,
ook door één of meer paters op deze school,
van jongens zoals ze bij mij in de klas hebben
gezeten, door paters met wie ik bijna dagelijks
optrok.
Dit wereldbeeld blijkt naïef. Ons was geleerd
dat priesters een wereld vertegenwoordigden
waar wij als kleine zondaars niet aan konden
tippen. Deze mensen waren bekleed met een
heilig ambt. Je moest hen eren.
Gezagsdragers in de kerk kregen vanuit hun
ambt en hun roeping een stralenkrans die hun
woorden en hun gedrag buiten ons oordeel
plaatsten.

De katholieke kerk zit op dit moment in een
heel bijzondere fase. De schandalen die aan
het licht zijn gekomen hebben mij en velen
anderen diep getroffen. Maar nog pijnlijker is
de bijzondere manier waarop verschillende
mensen uit de kerkelijke organisatie daarop
hebben gereageerd. Het is zo moeilijk om me
op dit moment met deze organisatie
verbonden te weten.
Om mijn emoties en gedachten te ordenen
heb ik een brief geschreven aan bisschop De
Korte. Hij is in deze de woordvoerder voor de
bisschoppenconferentie. In een korte reactie
erkent de bisschop dat de kerk in crisis is.
“Heel veel gelovigen voelen zich - net als u eenzaam en ontheemd. Ik hoop dat u in uw
eigen parochiegemeenschap en van uw eigen
pastoor nog steun mag ontvangen.” Verder
geeft hij aan dat de bisschoppen zich
terughoudend opstellen zolang de commissie
Deetman aan het werk is.
De brief heb ik ook aan het dagblad Trouw
gezonden. Op 24 februari is die – in verkorte
vorm – op de podiumpagina opgenomen. De
reacties in Trouw laten zien hoe verschillend
mensen de situatie ervaren, en hoe moeilijk
het blijkt om verbonden te blijven met deze
kerk.

Zo staan (of stonden) religieuzen en priesters
op een voetstuk waar ze als gewone mensen
niet mee kunnen omgaan. En de katholieke
kerk heeft zich dat voetstuk graag laten
aanmeten - als je jezelf ziet als middelaar
tussen mens en Christus dan is de verleiding
ook wel erg groot. En nu is deze kerk in crisis.
De katholiek van 2011 moet zich daarin een
houding vinden. De kerk maakt het ons niet
gemakkelijk. De gesprekken tussen de

De vernieuwing van de cultuur binnen de
katholieke kerk is niet alleen een noodzakelijke
maar ook een weerbarstige opgave. Die
opgave niet aangaan zal het drama alleen
maar vergroten. Hoe dat aan te pakken, daar
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geestelijken, gezamenlijk te doen, zonder
voetstukken. Het is een enorme uitdaging om
in gesprek te komen met elkaar. En tegelijk is
het een enorme kans om te leren, om de
ervaringen van leken te benutten bij de
gezamenlijke zoektocht die kerk-zijn altijd zal
blijven.
Pieter Schrijnen

Vlaamse parlementariërs en Belgische
bisschoppen waren een ontluisterende
eyeopener.
Het lijkt wel of de mensen in de katholieke
organisatie niet weten hoe zij van hun voetstuk
af moeten komen, hoe zij hun isolement
kunnen doorbreken. Op de vraag aan één van
de pastores in ons eigen bisdom, hoe er
binnen de organisatie over het misbruik wordt
gesproken, kwam een even ontluisterend
antwoord: er is nauwelijks gesprek. De
mensen in de katholieke organisatie voeren
met elkaar geen echt gesprek over wat dit
grote schandaal betekent, wat het met de
slachtoffers doet, wat het met hun familie doet,
wat het met henzelf doet.

Oikocredit; feest vieren en
alert blijven

Zonder zo’n intern gesprek kunnen de mensen
van de kerk hun pastorale functie natuurlijk
niet vervullen. De katholiek is eenzaam,
ontheemd, in de steek gelaten. Niet alleen de
kinderen die misbruikt werden en hun families,
ook de gelovigen, priesters en religieuzen zijn
in de steek gelaten.

Oikocredit is in feeststemming! Vorig jaar
november bestond Oikocredit 35 jaar!
Oikocredit is een organisatie met kerkelijke
wortels die leningen verstrekt aan
microfinancieringsinstellingen, coöperaties en
het midden- en kleinbedrijf in
ontwikkelingslanden. U moet dan denken aan
een microfinancieringsinstelling in de
Filippijnen, die microkredieten verstrekt, kleine
leningen van vaak niet meer dan 100 euro,
aan boeren, motortaxichauffeurs,
straatverkopers en vissers. Of een coöperatie
van kleinschalige boeren in Brazilië die
tropisch fruit onder fair trade omstandigheden
produceert.
De sociale en financiële resultaten van
Oikocredit waren in 2010 boven verwachting.
In 2010 verstrekte Oikocredit ruim 205 miljoen
euro aan leningen en investeringskapitaal aan
projectpartners. Het aandelenkapitaal van
Oikococredit is in 2010 gegroeid met 64
miljoen euro.
Daarnaast heeft Oikocredit een
onderscheiding gekregen voor 'best
presterende' financier van de
microkredietsector. Oikocredit kreeg deze
onderscheiding van CGAP - een onafhankelijk
centrum voor beleid en onderzoek
ondergebracht bij de Wereldbank - voor haar
bijdrage aan maatschappelijk verantwoord
investeren in de microkredietsector.

Kardinaal Simonis verklaarde enkele jaren
terug dat er een reinigingsproces plaatsvindt in
de kerk. Veel mensen die de regels niet
aanvaarden, stappen eruit. Simonis vond dat
goed: zo blijft een schare echte gelovigen
over, een meer zuivere geloofsgemeenschap.
Het lijkt gemakkelijk om deze redenering te
volgen en op te stappen, vanwege de manier
waarop de kerkleiding met het misbruik
omgaat, of vanwege de vreselijke dingen die
kinderen zijn aangedaan. Maar daarmee stap
je ook uit de voortdurende zoektocht naar
barmhartigheid, uit het gesprek over de
omgang met elkaar als onvolkomen mensen,
over de liefde, en uit de inspiratie en voeding
die de rituelen geven. Die prachtige rituelen
komen echter nooit in plaats van de liefde.
Liefde is geen abstract ritueel, het is een
concrete daad, tastbaar in de toewijding van
mensen aan elkaar. Ze is te zien in het respect
voor de ander, hoe anders die ook is. Met die
zoektocht wil ik graag verbonden blijven, hoe
lastig dat ook is.
Ik zie op dit moment drie concrete thema’s, die
iedereen op een andere manier zal invullen.
Velen zullen moeten leren omgaan met een
geschonden geschiedenis, met een naïef
gebleken beeld van de kerk. Velen zullen ook
een nieuwe manier moeten vinden om in
verbinding te blijven met de kerkelijke
gemeenschappen als wezenlijke bronnen van
geloof en liefde. En we zullen een manier
moeten vinden om dat met elkaar, als leken en

Negatieve publiciteit
Er is kritiek op microfinanciering. Terecht moet
er zeer kritisch gekeken worden naar
negatieve effecten. Recent zijn de
commerciële banken zich met microkrediet
gaan bezighouden. Zij willen natuurlijk winst
maken. Onduidelijke, maar hoge
rentepercentages, concurrentie en het
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opdringen van leningen die mensen niet nodig
hebben: we kennen het allemaal uit
voorgaande jaren hier. Het gebeurt intussen
ook met microkrediet. Sommige arme
ondernemers sloten onder de druk van mooie
praatjes leningen af bij verschillende
instellingen tegelijk. Dat heeft tot onbetaalbare
schuldenlasten geleid.
Als het echter goed wordt gebruikt, kan
microfinanciering een belangrijke rol spelen bij
de vermindering van de wereldarmoede.
Toegang tot financiering is essentieel voor de
economische groei van elke samenleving.
Microfinancieringsinstellingen stellen arme
mensen in staat om te lenen, te sparen of zich
te verzekeren.
Gedragscode microfinanciering
Op speciaal verzoek van prinses Maximá, die
namens de VN ijvert voor het toegankelijk
maken van financiële diensten voor armen,
zijn er principes opgesteld voor investeerders
op het gebied van microfinanciering. Deze
principes stellen het belang van mensen die
de lening aangaan voorop en zijn bedoeld om
misstanden in de sector tegen te gaan.
Oikocredit is een van de ondertekenaars van
deze principes. Zij is al vele jaren bezig op dit
terrein. Oikocredit bekijkt of de
rentepercentages die de instellingen aan hun
klanten berekenen eerlijk zijn, rekening
houdend met de lokale context. Ze prefereert
die instellingen die hun klanten ook
ondersteunen en cursussen aanbieden.
Oikocredit heeft op haar internationale kantoor
en regiokantoren wereldwijd mensen in dienst
die zich speciaal op sociale resultaten richten.

Kruis
Toen ik vier jaar geleden belijdenis deed,
kreeg ik van de kerk een mooi bronzen kruis.
De opdracht daarbij was het kruis op mijn
bureau te leggen, zodat ik telkens als ik het
tegenkwam, aan de belijdenis terug zou
denken. Ik voldeed aan dat verzoek en legde
het kruis op een plek waar ik het vaak
tegenkwam. Het kruis intrigeerde me zo, dat ik
besloot christelijke objecten te gaan
verzamelen.
Verzamelen was al heel lang een hobby van
me, die op het moment dat ik al mijn tijd en
aandacht aan Co moest gaan besteden, op de
achtergrond was geraakt. In de jaren dat Co er
niet was, was ik haast wekelijks op de
vlooienmarkten in de Groenoordhallen en
Pieterskerk te vinden, waar mijn moeder me
geduldig liet zien wat de standhouders in hun
kramen hadden uitgestald. Dat was voor haar
een hele klus. Ik genoot erg van de bezoekjes
aan de markten, met de zo eigen sfeer en geur
van het verleden. Juist dat verleden spreekt
me aan. Het feit dat de voorwerpen een
geschiedenis hebben en voor iemand anders
emotionele waarde hadden, maakt dat ze
meer zijn dan alleen maar metaal of hout.

Een aandeel in een betere wereld
Oikocredit wil nog meer mensen toegang
geven tot microfinanciering om hen een betere
toekomst te bieden. Oikocredit draagt bij aan
een rechtvaardiger wereld! Geef microkrediet
niet op vanwege de misstanden. Maar doe
mee met Oikocredit. Zie
www.oikocreditnederland.nl of neem contact
op met het kantoor in Utrecht ( 030-2341069)
of met Coen Zuidema
Vrijwilliger Oikocredit Nederland
0172 – 444 940 c.zuidema1@hetnet.nl

Nadat ik het bronzen kruis gekregen had,
besloot ik het verzamelen dus weer op te
pakken. We gingen zo nu en dan weer naar de
Groenoordhallen, waar altijd wel een mooi
kruisbeeld, wijwaterbakje of beeldje te vinden
was. Helaas moesten de hallen ruim een jaar
geleden hun deuren voorgoed sluiten. Ik struin
nu haast dagelijks door de digitale hallen van
marktplaats en probeer aan de hand van de
advertentieteksten te zoeken naar objecten die
me aanspreken. Omdat de verzendkosten
voor pakketjes die niet door de brievenbus
passen nogal hoog zijn, koop ik alleen platte
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weer anders. Soms is er een bordje met de
tekst INRI, soms een doodshoofd, en soms
een aureool. Ook de manier waarop Jezus
afgebeeld is, is steeds weer anders. Soms
heeft hij een doornenkroon, soms lang haar. Al
die details en verschillen zijn goed te voelen.
Naast kruisbeelden heb ik weiwaterbakjes,
beeldjes en rozenkransen, die ook weer
allemaal anders voelen.
Heel bijzonder is een stenen bord dat ik
onlangs kocht. Er op staat een afbeelding van
Jezus, die de ogen van een blinde geneest.

objecten. Aangezien de beschrijvingen bij de
advertenties vaak beknopt zijn en ik de foto’s
niet kan zien, is het altijd weer spannend of de
inhoud van het pakje dat de postbode bezorgt,
voldoet aan de verwachtingen. Gelukkig is dat
meestal wel het geval.
Mijn verzameling is inmiddels behoorlijk groot.
Naast een aantal oude Bijbels uit de familie,
heb ik vooral veel kruisbeelden verzameld. Het
mooie is dat ze allemaal weer anders
aanvoelen. Het kruis is vaak van hout, metaal
of steen. Het beeldje zelf is vaak van metaal,
steen of plastic. Ieder kruis en beeldje is weer
anders gevormd. Ook de details zijn steeds

www.deblindeeendindebijt.nl

Agenda











Basiscatechese: elke maandag van 16.00 tot 17.00 uur;
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;

April
Do 07 19.30-20.00 u Meditatieve viering
Zo 10 11.15-13.00 u Op zoek naar woorden
Ma 11 20.00-22.00 u Leerhuis OT
20.15-22.00 u Jong-Volwassenen
Wo 13 14.00-16.00 u Knutselmiddag Palmpaasstokken
Do 14 16.00-17.00 u Doornse Catechismus
18.00-19.30 u Vastenmaaltijd
19.30-20.00 u Meditatieve viering
Vr 15 17.00-19.00 u Jongeren rondom de bron
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Vr 22
Di 26
Wo 27
Mei
Di 10
Wo 11
Do 12
Zo 15
Di 17

15.00 u
Kruiswegviering
20.00-22.00 u Ouderavond Samen-aan-Tafel
20.00-22.00 u Poëzie-avond

16.15-17.30 u
19.30 u
16.00-17.00 u
11.15-13.00 u
16.15-17.30 u
20.15-22.00 u
Do 19 20.00-22.00 u
Vr 20 17.00-19.00 u
Zo 22 11.30-12.30 u
Di 24 16.15-17.30 u
Di 31 16.15-17.30 u

Samen-aan-Tafel
Filmavond
Doornse Catechismus
Op zoek naar woorden
Samen-aan-Tafel
Jong-volwassenen
Voorbereiding preken op verzoek
Jongeren rondom de bron
Gesprek op zondag
Samen-aan-Tafel
Samen-aan-Tafel
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Advertentie)

Afbeeldingen Pasen, na de Opstanding : Noli
me tangere

