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Redactioneel
Dit nummer van het Bulletin opent met een
mooi Pinksterlied van Huub Oosterhuis.
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Daarna volgt een artikel over de oecumenische
geloofsgemeenschap rond het Brandpunt in
Amersfoort. Acht jaar geleden publiceerden we
al een artikel over het Brandpunt. Maar in
Amersfoort heeft de tijd ook niet stil gestaan.
Het is bemoedigend om te lezen hoe deze
geloofsgemeenschap zich staande weet te
houden in de storm op de oecumenezee (om
de woorden van onze voorzitter van de AKM
nog maar eens te gebruiken).
Hoewel het seizoen 2013/2014 op het einde
loopt, staan er nog diverse activiteiten op het
programma. U leest er alles over in dit Bulletin.
Het Regenboogkoor heeft een nieuwe dirigent:
Hendrik Vonk. In allerlei groepen wordt
momenteel gesproken over het nieuwe
beleidsplan van de Regenboog. Op zaterdag
24 mei is er een afsluitende bijeenkomst. Let u
op de weekagenda of de website voor nadere
gegevens. Het seizoen wordt afgesloten met
een barbecue op vrijdag 27 juni.
Frances Verhaar heeft de afgelopen jaren veel
lezers plezier gedaan met haar interviews van
de werkgroepen van onze geloofsgemeenschap. Een van deze lezers, Corrie van der
Zee-Rook, heeft op haar beurt Frances
geïnterviewd over haar inspiratie voor het
schijven van al deze artikelen in het Bulletin.
De naam die het meeste voorkomt in de
interviews van Frances is die van Edo Elstak.
Onze koning heeft daarom besloten Edo een
koninklijke onderscheiding te verlenen. Ook
vanaf deze plaats een hartelijke gelukwens!

Visie
In ‘De Regenboog’ komen we als christenen uit
verschillende kerkelijke tradities bijeen om
samen ons geloof te beleven, te vieren, te
belijden en te verdiepen.
Geïnspireerd door de Bijbel willen we elkaar
bemoedigen om te leven zoals Jezus ons heeft
voorgeleefd.
De oecumene is voor ons de weg om ons
geloof op een open manier te ervaren, in
vieringen, leren en dagelijkse activiteiten.
In verbondenheid met de kerken waaruit we
voortkomen, zoeken we naar wat ons bindt en
naar mogelijkheden om elkaar met de
veelkleurigheid van ons geloof te verrijken.
We willen een open uitnodigende gemeenschap zijn en een gastvrij huis voor wie
behoefte heeft aan steun, aandacht of warmte.
We voelen ons betrokken bij mensen, dichtbij
en veraf, met al hun verschillende culturen en
religieuze achtergronden en willen vanuit ons
geloof een bijdrage leveren aan een
samenleving, waarin ieder mens tot zijn recht
kan komen.

Het Bulletin wordt afgesloten met de column
van Corine.
De redactie wenst u veel leesplezier en een
gezegend Pinksterfeest op 8 juni.
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een interview wat de Raad van Kerken heeft
gemaakt in samenwerking met radio-Kik (radio
Kerken in Keistad Amersfoort). Lees hieronder
een impressie van het gesprek en voor het
uitvoeriger verhaal kunt u naar de
geluidsopname op de website van de Raad
van Kerken in Nederland gaan.
Ds. Anette Sprotte: ‘Het Brandpunt is ruim
twintig jaar geleden begonnen in de wijk
Kattenbroek. Dat waren toen gereformeerden
en hervormden en rooms-katholieken samen;
en ook anderen. Er kwamen toen vooral jonge
mensen uit jonge gezinnen. Inmiddels zijn de
meeste mensen tussen de vijftig en zeventig
jaar, maar er zijn ook nog wel steeds jonge
binnenkomende gezinnen’.

Pinksteren
De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.

Wat zoeken deze mensen in het Brandpunt?
Sprotte: ‘De kracht van het Brandpunt is dat je
vanuit de verschillende tradities, de
protestanten en rooms-katholieken, het goede
naar voren brengt. We hebben een prachtige
liturgie met veel ruimte voor rituelen. Veel
dertigers, veertigers, vijftigers zijn druk bezig
met gezin en werk. Het Brandpunt is voor hen
een plek om op adem te komen. Ze vinden hier
inspiratie om de week weer tegemoet te gaan.
De Rooms-Katholieke Kerk heeft mij de ogen
geopend voor de kracht van de rituelen. De
protestanten zijn gewend nadruk te leggen op
een goed verhaal. Als je dat combineert, vind
je rust. Je beseft dat geloof niet alleen via het
gehoor gebeurt, maar ook via het hart. Als je
de kracht van die verschillende tradities
combineert, krijg je iets heel moois in de
viering’.

De Geest van God bezielt
die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield,
maakt een, wat is verdeeld.
Wij zijn in hem gedoopt,
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet van waar Hij komt,
wie wordt zijn licht gewaar.
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.
De Geest die ons bewoont,
verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.

Ds. Anette Sprotte vertelt een anekdote om de
ervaringen te kleuren. Sprotte: ‘In het
Brandpunt krijg je op Aswoensdag een
askruisje van de dominee. Dat ben je als
protestant niet van oudsher gewend. Dus als ik
een askruisje geef, doe ik dat met een
wijsvinger. Ik doe het heel grondig. Iemand zei
later tegen mij: ‘Na jouw viering ben ik onder
de douche gegaan, maar jouw kruisje ging er
niet meer af; het bleef zitten’. Ik ken dat vanuit
de protestantse traditie niet om stil te staan bij
de Aswoensdag. Voor rooms-katholieken die
naar de Martinus gaan, is het heel gewoon. Als
je met verschillende tradities bij elkaar komt,
moet je elkaar uitleggen waarom je iets doet.
Dat is spannend’.

Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom, Schepper Geest,
Voltooi wat Gij begonnen zijt.
Huub Oosterhuis

Oecumene onder mensen
Het Brandpunt in Amersfoort is een
oecumenische geloofsgemeenschap, die het
contact met de onderliggende protestantse en
rooms-katholieke kerk heeft vastgehouden.
Anette Sprotte is er voorganger. Wat zijn haar
ervaringen? Hoe ontwikkelt zo’n
geloofsgemeenschap zich? Waar liggen de
perspectieven? Anette Sprotte vertelt er over in

Sprotte vervolgt: ‘Soms stuit je op grenzen. We
hadden drie jaar geleden bijvoorbeeld één keer
in de maand avondmaal onder leiding van een
protestantse voorganger en één keer per
maand eucharistie onder leiding van de
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vier dimensies: de ontmoeting met God, de
ontmoeting met anderen, met de samenleving
en ook de ontmoeting met jezelf’.
Wat is die ontmoeting met jezelf? Sprotte: ‘Dat
ik aan jou de vraag stel: Wat betekent het
geloof voor je? Natuurlijk neem je je eigen
roots mee, maar dat je ook vragen stelt zoals
Thomas Merton en Dorothee Sölle die stellen.
Zij begint een boek met die vraag, niet: wie
ben je, maar: waar leef je uit? En wat heeft je
geloof met die vraag te maken? Voor wie leef
je? Dan kom je op een gesprek dieper dan
alleen maar je eigen traditie. Het gaat om
bezieling. Om wat houd je op de been? We
stelden dat soort vragen aan de orde tijdens
een viertal avonden over het boek van Carel
ter Linden. Daar komen veel mensen op af.
Het gaat hen om vragen als: Wat heb ik
losgelaten en waar houd ik me aan vast?’

Het brandpunt Amersfoort

priester. De gehele gemeenschap
participeerde in beide vieringen. Maar we
wilden de verantwoordelijkheid niet
vermengen. Dat wilden we helder laten staan.
Toch is er op een gegeven ogenblik een einde
gekomen aan deze vieringen. We deden
blijkbaar iets wat officieel van de kerken niet
mocht. Het regime werd strenger. Het mocht
echt niet meer. Dat was pijnpunt voor de
geloofsgemeenschap, dat je bepaalde rituelen
niet meer mag uitvoeren. Dat heeft geleid tot
verzet en pijn. Mensen stellen vragen: Waarom
mogen we de kracht van elkaars rituelen en
tradities niet proberen te waarderen, waarom
mag dat niet meer?’

Is het postmodern bij de mensen en de
levensfasen van mensen te beginnen? Sprotte:
‘Ja, dat herken ik. Als ik naar de generatie van
onze kinderen kijk van 15 tot 25 jaar. Voor hen
is het niet meer belangrijk: Ben ik protestant, of
orthodox of katholiek? Voor hen leeft veel
meer de vraag: Ben ik geïnspireerd door het
christelijk geloof?

Is er een onderbouwing gekomen? Sprotte: ‘Er
zijn alleen formele antwoorden op gekomen.
We hebben het over hoe mensen het beleven
en hoe er van hogerhand beslissingen worden
genomen. In het hart van mensen voelt dat niet
zo. Mensen voelen, dat ze van elkaar leren. Je
hebt respect voor hoe een ander viert’.

Bron: www.raadvankerken.nl onder Actueel,
april 2014 (ingekort door de redactie)

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.

Er zijn inmiddels geen eucharistievieringen
meer in het Brandpunt. Sprotte: ‘Iedere
katholiek in Amersfoort-Noord wordt geacht op
zondagochtend naar een eucharistieviering te
gaan om half tien. Het Brandpunt komt later
bijeen: om 10.45 uur. We hebben veel moeten
loslaten en opgeven. We hadden kunnen
zeggen: We maken ons los van de katholieke
kerk net zoals de Dominicus in Amsterdam
heeft gedaan. Wij hebben daarvan afgezien.
Op het moment dat je nog officieel deel uit
maakt van een kerk zend je signalen uit. Je
kittelt als het ware je moederkerk. Je blijft
daarin. Het Brandpunt kan een uitdaging
blijven voor Onze Lieve Vrouw in Amersfoort
als ook de Protestantse gemeenschap in
Amersfoort’.

Wekelijkse bloemengroet

Waar zit spirituele kracht van het Brandpunt?
Sprotte: ‘In de gemeenschap, in de mensen
zelf. En tegelijk ook omdat deze gemeenschap
gezegd heeft: We willen als Brandpunt
eigenlijk bijna voorbij onze protestantse en
rooms-katholieke roots ontmoetingskerk zijn in

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.
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opname in de
hemel. Eerst het
begin van de
Hande-lingen
van de apostelen
en daarna het
einde van het
evangelie. Een
einde dat een
nieuw begin
wordt, een
opdracht die de
apostelen krijgen
en de toerusting die zij daarbij mogen
verwachten. Dezelfde kracht die in Jezus was,
zal ook aan ons worden gegeven, zegt Paulus
in zijn brief aan de christenen van Efeze.
Joke Langeveld en Ingrid Weitenberg

Indien u ons op daarvoor in aanmerking
komende mensen wilt attenderen kunt u hun
naam & adres / verpleegadres opgeven bij:
Maja van Spaandonk, telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

Bij de vieringen
Zondag 25 mei vieren we om 14.00 uur de
Eerste Heilige Communie en Kom aan Tafel
van de kinderen die dit jaar het project ‘blijf dit
doen’ hebben gedaan als voorbereiding op dit
feestelijke moment.

Pinksteren: Gods Geest is onder de mensen.
Als een vuur dat ons aansteekt, als een
bevrijdende ademtocht ,als water dat ons
verfrist en schoonwast.
Met Pinksteren, 8 juni, vieren we het geheim
van de Geest van God: De goede Geest van
God komt in mensen, in Zijn gemeente, in Zijn
kerk. Dan veranderen de mensen. Ze
begrijpen elkaar, ondanks alle verschillen
onder hen. De Geest van vrede, moed en
verzoening is bij hen. Daarom kunnen mensen
met elkaar delen wat ze hebben, elkaar
liefhebben en helpen. Want de goede Geest
van God woont in hen.
Met Pinksteren bidden we: Kom, Geest van
God, neem ook woning in mij. Verander ook
mij.
Barbara Heubeck

Bijgestaan door pastoor Arno Koks, Maja van
Spaandonk, Marlène Falke en ds. Inge Smidt
nemen ze deze stap in hun leven. Ze hebben
zich de afgelopen tijd verdiept in de betekenis
van de Naam van God en daarmee hebben ze
hun voelhorens uitgestoken naar wie God wil
zijn voor ieder van ons in ons leven. Tegelijk
hebben ze zich de liturgie van kerkdiensten
wat eigen gemaakt, zich verdiept in wat bidden
is en gebeden geleerd, kennis gemaakt met
kerken als plaats om thuis te zijn bij de
hemelse vader en zich eigen gemaakt wat
vaak in kerken aanwezig is zoals doopvont en
Tafel, klokken en kleden. Ze hebben kennis
gemaakt met de Bijbel en zich verdiept in een
aantal verhalen daaruit: in bang zijn en je weg
zoeken (bevrijding uit Egypte, woestijntocht) in
heel maken en vergeven (genezing van de
verlamde) in breken en delen (vijf broden en
twee vissen) en nog veel meer. Zo zijn ze
toegegroeid naar een stukje bewustwording
van wat geloof en kerk inhouden en we zijn blij
dat ze van nu af ook op eigen
verantwoordelijkheid naar voren zullen kunnen
komen om brood en wijn als gedachtenis van
Christus te ontvangen.
Natuurlijk is ieder uitgenodigd om dit met hen
en hun familieleden en vrienden mee te vieren.

Zondag 15
juni lezen
we uit
Johannes 3
het verhaal
van
Nicodemus,
die in de
stilte van de
nacht bij
Jezus komt om zijn hart te openen en Jezus te
horen vertellen over zijn opdracht: ons een
kans geven God te leren kennen.
Een bijzondere tekst voor een bijzondere
viering, want deze morgen hoopt Joy Mulyono
belijdenis te doen van zijn geloof en gedoopt te
worden. In deze feestelijke gebeurtenis treedt
hij toe tot de christelijke kerk, waarin wij hem
blij verwelkomen. In dit gebeuren worden we
met Nicodemus aan het denken gezet: wie zijn

ds. Inge Smidt
Op Hemelvaart, donderdag 29 mei, lezen we
twee keer een tekst van Lucas over het
afscheid van Jezus van de apostelen en zijn
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was er soms een tekort aan Liedboeken.
Daarom heeft de AKM er nog 20 bijgekocht.
Alle Liedboeken van de AKM zijn voorzien van
een stempel en een sticker. Wilt u er goed op
letten dat u alleen uw eigen Liedboeken mee
naar huis neemt en de Liedboeken van de
AKM in de Regenboog achterlaat? We missen
er namelijk al twee. Het is ook raadzaam uw
eigen Liedboek duidelijk te markeren met uw
naam of een aparte omslag, zodat er geen
verwarring komt tussen eigen Liedboeken en
die van de Regenboog.
De Nieuwe Liedboeken zijn volop in gebruik en
regelmatig wordt een nieuw lied gezongen.

wij ten diepste? Zijn wij aards, sterfelijk mens
en dat is het, of worden wij – aangeraakt door
de Geest van boven – tot de mens die wij
kunnen zijn: Aards mens, levend door de adem
van God zelf? En wat betekent dat in de
praktijk?
ds. Inge Smidt

22 juni:
Afsluiting basiscatechese

Stoepbord
Misschien hebt u het al gezien…….?
Sinds eind april staat er regelmatig een
stoepbord voor de ingang van de Regenboog
met daarop een tekst over wat er te doen is in
de Regenboog. Een uitnodiging om eens
binnen te lopen. We hopen dat het werkt.
De werkgroep PR zorgt voor de teksten. Als u
of een werkgroep iets op het bord vermeld wil
hebben kunt u dat overleggen met Edo Elstak
of Arie Korteweg.

Een jaar lang bezochten Franca, Gabriela,
Jeshe, Ricardo, Sjoerd, Tjeerd en Wiktoria op
maandagmiddag de basiscatechese. Elke
week een gezellig uur, waarin we het hadden
over de bijbel, de kerk, geloven en vooral over
wat dat voor de kinderen zelf betekent, in de
wereld van vandaag. Dat jaar sluiten we op 22
juni af met een bijzondere viering, waarin ds.
John Boon zal voorgaan. Zoals gebruikelijk
leveren de kinderen op hun eigen manier, in
hun eigen woorden een bijdrage aan deze
viering. Daarin zullen thema's uit het afgelopen
jaar terugkeren, zodat u ook kunt meegenieten
van de sprankelende manier waarop jonge
kinderen hun geloof onder woorden brengen.

Beleidsplan
Ter voorbereiding op een nieuw beleidsplan,
behandelt de AKM elke vergadering een item
uit ‘Oecumene in beweging’. Het is mooi te
zien hoe veelkleurig we in de Regenboog zijn,
hoeveel ruimte er is voor verschillende
opvattingen. Het zal nog een hele klus zijn
vanuit die veelheid een heldere weg naar de
toekomst uit te stippelen.
We zijn ook heel benieuwd naar uw reacties en
ideeën. Op diverse manieren is aan
werkgroepen en groepjes gevraagd mee te
denken. De begeleiding van dit proces en de
coördinatie van alle informatie is in handen van
Peterhans van den Broek en Piet Pouw. Zie
ook het vorige Bulletin en de website.

Karin van Dorsselaer en Alize de Witt

Uit de AKM…
Nieuwe dirigent Regenboogkoor
Met spijt hebben we 6 april afscheid genomen
van Peter Scheele als dirigent van het
Regenboogkoor. In de korte tijd dat Peter voor
het koor stond is het koor verder gegroeid en
heeft steeds met enthousiasme gezongen.
Gelukkig konden we snel een opvolger vinden.
De nieuwe dirigent is Henk Vonk, met veel
kennis en ervaring in dirigeren en kerkmuziek.

Nieuwe leden AKM gezocht
In september zullen een aantal AKM leden die
4 jaar of langer in de AKM hebben gezeten,
aftreden. Wie wil het stokje van hen
overnemen? Hebt u belangstelling of weet u
iemand die u geschikt lijkt en mogelijk in de
AKM wil komen, neem dan contact op met
Harry Delemarre, Ester Korbee, Joke
Langeveld of Ada Minne, of een van de andere
AKM leden of pastores.

Nieuwe Liedboeken
In januari heeft de AKM 80 Liedboeken
aangeschaft voor gebruik in de zondagse
vieringen. Ook hebben veel mensen zelf een
Liedboek gekocht. We hadden erop gerekend
dat deze mensen dan op zondag hun eigen
Liedboek zouden meenemen naar de
Regenboog. Velen doen dat ook, maar toch

Ingrid Weitenberg, voorzitter AKM
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Joke Langeveld, tel. 5210141,
jokelangeveld47@gmail.com
Wilbert Bots, tel 5147570,
wjmBots@outlook.com
De kosten van de barbecue zijn € 7,50 per
persoon en voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
€ 2,50. U bent welkom vanaf 17.30 uur.

Computer gezocht
Voor de administratie en het internetbankieren
van de AKM, wordt nog gebruik gemaakt van
een oude Windows XP computer. Aangezien
Microsoft aangeeft dat Windows XP sinds april
niet meer veilig is, is de AKM met spoed op
zoek naar een nieuwe “tweedehands”.
Wie kan ons helpen?

U begrijpt dat het organiseren van de barbecue
veel werk is. Hulp daarbij kunnen we goed
gebruiken. We hebben zowel overdag bij het
voorbereiden van het eten, het klaar zetten en
aansteken van de barbecues als ‘s avonds aan
de bar en bij het schoonmaken/afwassen
assistentie nodig. Als U ons wilt helpen de
slotavond tot een succes te maken, dan kunt U
zich bij ons aanmelden.

Namens de AKM,
Wilbert Bots

Barbecue 27 juni 2014

De Regenboogdis, die elk jaar weer op
fantastische wijze de barbecue verzorgt, heeft
een vraag. Het afgelopen seizoen werden de
bezoekers van de Regenboogdis verzocht iets
mee te nemen voor de Voedselbank uit
solidariteit met diegenen die het minder
hebben dan wij. Dat verzoek doet de
kookgroep nu ook aan U. Voor de
Voedselbank zijn de vakantiemaanden
“magere” maanden. Misschien kunnen wij hen
door onze giften deze maanden iets meer tot
steun zijn.

Het is bijna zover. Op 27 juni 2014 organiseert
de AKM weer de barbecue, het slot van het
seizoen 2013 - 2014. Wij hebben er zin in. U
ook? Als u deze altijd leuke en gezellige avond
niet wilt missen, dan kunt u zich opgeven bij:

Hopelijk tot 30 juni 2014.
Wilbert Bots en Joke Langeveld

Opbrengst collecten maart-mei 2014
Datum
16‐mrt
23‐mrt
30‐mrt
6‐apr
13‐apr
17‐apr
18‐apr
19‐apr
20‐apr
27‐apr

Naam van de zondag

1e
mandje
€ 69,90
€ 134,80
€ 103,60
€ 163,67
€ 149,05
€ 44,30

2e
mandje
€ 64,65
€ 111,55
€ 101,30
€ 148,77
€ 130,35
€ 49,75

Kinderne‐
vendienst
€ 6,22
€ 5,00
€ 4,70
€ 6,26
€ 11,25

Gedenk
Mijn Ogen
Verheug u
Doe mij recht
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paasnacht
€ 186,90 € 218,74
Pasen
€ 198,65 € 174,70 € 7,90
Als pasgeboren
€ 95,65 € 76,20 € 6,20
kinderen
4‐mei Barmhartigheid van € 140,99 € 103,55 € 5,00
de Heer
14‐apr Gift ontvangen voor een nieuw doopvont € 500,00
Vastenaktie 2014 totaal € 602,08
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Bestemming 2e mandje
PGL Predikantsplaatsen
Vastenaktie
PGL Jeugdwerk Leiden
Diaconie Leiden
Kerk in Actie
Avondmaalsproject
Vastenaktie
PGL Paascollecte
Diaconie Leiden
Kosten Vicariaat

Nieuwe dirigent
Regenboogkoor

Compassie
Op de dinsdagen 27 mei en 24 juni zijn de
laatste avonden in het kader van het
onderwerp compassie. Op 27 mei zullen we
het gaan hebben over ‘God’. Wie is God, of
beter gezegd: wie vermoeden wij dat God is,
wanneer en waar ervaren wij God, wat
betekent dat voor ons, welke vragen hebben
wij en welke ervaringen dragen we met ons
mee.
Van harte welkom, 20.00u in het Stiltecentrum.
Een aanmelding van te voren wordt erg op
prijs gesteld: ds.Smidt@gmail.com

Het was even schrikken toen Peter Scheele
aankondigde te stoppen als dirigent van het
Regenboogkoor. In het jaar dat Peter voor het
koor stond hebben we genoten van de
aandacht die hij besteedde aan de
zangtechniek, en heeft het koor in ledenaantal
en zangvaardigheid een flinke groei
doorgemaakt. We zijn Peter zeer erkentelijk
voor de wijze waarop hij het Regenboogkoor
het afgelopen jaar geleid heeft.
Voor de benoemingscommissie betekende dit
afscheid dat zij weer snel aan de slag moest
om voor een tijdige vervulling van de vacature
te zorgen. De bezuinigingen en fusies in de
wereld van muziek en kerk hadden het voor
ons prettige gevolg dat er binnen korte tijd acht
reflectanten waren op de advertentie. Vier van
hen zijn uitgenodigd voor een gesprek en een
proefrepetitie. Elk van deze dirigenten werd
ervaren als een goede dirigent van het
Regenboogkoor, waarbij ieder zijn eigen
specifieke kwaliteiten heeft.
Voor benoemingscommissie, koor
en AKM viel de uiteindelijke keuze op
Hendrik Vonk uit
Utrecht; een tenor
met internationale
ervaring op
zanggebied. Hij
dirigeerde ook
menig koor, orkest
en ensemble. Is
jarenlang ook
kerkelijk actief
geweest als koorzanger of dirigent en is thuis
in zowel de Protestantse- als Gregoriaanse
kerkmuziek. Zijn wijze van dirigeren sluit ook
het meest aan bij wat we inmiddels van Peter
gewend waren.
Hendrik Vonk heeft tot onze vreugde de
benoeming aanvaard. De eerste repetities en
het eerste kooroptreden onder zijn leiding
hebben inmiddels plaatsgevonden. We zien de
toekomst van het Regenboogkoor vol
vertrouwen tegemoet en verheugen ons op
hun bijdrage aan de vieringen.

Jongvolwassenen
De jongvolwassenen hopen maandag 16 juni
nog een keer bij elkaar te komen, rond 19.45u
in de pastoreskamer in de Regenboog. Dit zal
de laatste bijeenkomst van het seizoen zijn.
Heb je zin om mee te doen en ervaringen uit te
wisselen met leeftijdsgenoten (ong. 25-35),
neem dan contact op met Wander Gubler
wander_gubler@hotmal.com
Ds. Inge Smidt

Jonge gezinnen
De jonge gezinnen komen nog een keer bij
elkaar op maandag 23 juni, om 20.15u. Heb je
zin om mee te doen en als ouder van jonge
kinderen ervaringen uit te wisselen en het
leven en je geloof daarin te doordenken, neem
dan contact op met Jan-Pascal van Best
janpascal@vanbest.org
Ds. Inge Smidt

Reis naar Taizé vanuit Leiden
en omstreken
Op 19 Juli vertrekken we vanuit Leiden voor
een week naar Taizé en er zijn nog plaatsen
beschikbaar!

Voor wie graag zingt en zijn of haar
zangtalenten wil inzetten voor de koorzang:
nieuwe leden zijn van harte welkom.
NB In het volgende Bulletin zal een interview
met Hendrik Vonk worden opgenomen.
Namens de Benoemingscommissie
John Boon
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Taizé is een klooster in Frankrijk waar elk jaar
duizenden jongeren naartoe gaan om elkaar te
ontmoeten en een week in simpele
omstandigheden te leven. Het is een mooie
manier om met geloof bezig te zijn en jongeren
van over de hele wereld te ontmoeten.
Voor iedereen die de vorige keer niet mee kon:
dit is je kans!

In gesprek met Frances Verhaar

We hebben nog plek voor jongeren vanaf 15
jaar.
De kosten bedragen ongeveer € 200,- per
persoon.
Leiding zijn Kilian Duijts en Françoise Weber.
Wil je mee?
Neem voor meer informatie, en om je aan te
melden contact op via
e-mail: leiden2taize2014@gmail.com
of bel naar 0623196830

Vrijwillige bijdrage Bulletin

Ter inleiding.
In de afgelopen jaren zijn er heel wat
interviews met werkgroepen van onze
geloofsgemeenschap in het Bulletin
verschenen van de hand van Frances Verhaar.
Ik heb er van genoten; het heeft mij veel inzicht
gegeven in wat er allemaal vrijwillig ìn en
rondom de Regenboog gebeurt. En vooral ook
hoe mensen geïnspireerd en gemotiveerd zijn
of gaandeweg raken om zich voor iets in te
zetten.
Er is zonder twijfel veel energie en tijd in gaan
zitten om zoveel werkgroepen voor het
voetlicht te brengen. Ik werd nieuwsgierig naar
de achtergrond van één en ander en heb de
schrijfster gevraagd of ik háár op mijn beurt
eens mocht interviewen, waarbij ik graag een
aantal dingen te weten wilde komen.
Bijvoorbeeld haar motivatie en inspiratie om
deze gesprekken te houden en te publiceren,
de aanloop naar de serie, de aantallen
gesprekken, de indrukken die zij er aan over
houdt, haar schrijfactiviteiten en haar
redactiewerk voor het Bulletin.
Daarnaast zijn ook nog andere zaken aan de
orde geweest, zodat het al met al voor mij een
boeiend en openhartig gesprek opleverde,
waarvoor vanaf deze plaats veel dank aan
Frances.

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 2014.
De kosten van het maken van dit Bulletin
bedragen € 9,50 per jaar. Voor BuitenMerenwijkers komt daar nog eens € 9,65 bij.
Dat is bij elkaar dus € 19,15 per jaar.
Graag willen uw financiële medewerking om de
versturing naar U voor een jaar weer zeker te
stellen. Zie het als een vrijwillige bijdrage, dus
een hoger bedrag mag ook.
Buiten-Merenwijkers die het Bulletin niet meer
toegestuurd willen hebben, of het willen
ophalen in de Regenboog, kunnen dat melden
aan:
Gerard van Kempen, Vuurbloem 30
2317 LP Leiden, tel 071-5211343
Met vriendelijke groet,
Harry Delemarre
Penningmeester AKM
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gepubliceerd, daar zorgde ik dan voor. Mijn
uitgangspunt is steeds geweest: ik schrijf jullie
verhaal.

Frances:
Er is eigenlijk een oorzaak èn een aanleiding
geweest voor de gesprekken met de
vrijwilligers. Wat de oorzaak betreft, in de
Regenboog is er geen specifiek
vrijwilligersbeleid. Mensen die een baan
hebben krijgen salaris, maar het werk dat
vrijwilligers doen, wordt vaak vanzelfsprekend
gevonden. Er is geen vorm om hen te
waarderen.
De directe aanleiding voor het schrijven van de
interviews was het vertrek van Frans de Haas.
Dat was in 2009. Edo Elstak, toen voorzitter
van de AKM, vroeg me Frans te interviewen,
omdat tijdens diens afscheid niet voldoende
belicht kon worden, wat Frans voor de
Regenboog betekende. Ik schreef in die tijd
interviews voor de redactie van Beter Weten
(het contactblad van het
Gezondheidscentrum).
Na het interview met Frans de Haas viel me in
dat het interview een mooie manier kon zijn om
vrijwilligers voor het voetlicht te brengen. De
vrijwilligers zouden zo de gelegenheid krijgen
hun eigen verhaal te vertellen en op die manier
met de gemeenschap te delen wat zij deden,
dachten en geloofden.

Schrijven is mijn grote passie. 30 jaar geleden
zei iemand tegen mij: “Jij moet gaan schrijven”.
Dat heb ik gedaan en ik ben er nooit meer mee
opgehouden.
Ik werkte in die tijd als vrijwilliger voor
Wijkcentrum Stervoorde in Rijswijk, waar ik
toen woonde. Er was een wijkkrant met een
oplage van 8000 exemplaren waar ik onder
verschillende pseudoniemen voor schreef. Om
professioneler te kunnen schrijven ben ik de
opleiding Praktische Journalistiek aan het
instituut voor Sociale Wetenschappen gaan
volgen. Ik behaalde het diploma. Het bracht
me ook een opdracht van een reclamebureau
om een folder te maken over een
verzorgingshuis. Ik kreeg die opdracht omdat
andere professionals niet precies de juiste
sfeer konden pakken die de opdrachtgever
wilde. Het was voor de eerste keer dat ik voor
mijn schrijven betaald werd. In het wijkcentrum
heb ik ook culturele avonden georganiseerd.
Daarin traden dichters op uit het Literair Café
dat ik samen met twee andere dichters had
opgericht en waarvan ik de publiciteitsvrouwe
was.

Vanaf 2009 heb ik 33 werkgroepen
geïnterviewd. Daarnaast heb ik persoonlijke
interviews gehouden met Frans de Haas, Aad
van der Lee en met Arie en Jeanet Korteweg,
n.a.v. hun verblijf in Suriname. Ook heb ik het
jubileumboek (verschenen in 2011) en veel
artikelen in het jubileumjaar van de Regenboog
geschreven.

In 1983 heb ik een boekje in eigen beheer
uitgegeven met de titel “Een potpourri van
levensdeuntjes”. Ik heb de boekjes “vooraf”
verkocht op intekening en kon er toen 200
laten drukken. De mensen hebben hun boekje
opgehaald tijdens een receptie bij mij thuis. De
receptie werd opgeluisterd met een strijkje van
het conservatorium. Het hele proces van het
uitgeven van het boekje had ik in eigen hand
en dat leverde veel vreugde en voldoening op.

Wat mijn werkwijze betreft, ik had geen
specifieke vragen voor de interviews. In een
één op één gesprek stel je vaak gerichte
vragen. Met een groep is dat anders. Ik hield
met hen een gesprek dat ik op de taperecorder opnam. Het leuke was dat de
vrijwilligers er zelf plezier aan beleefden om
mee te doen aan het interview. Het werd in de
meeste gevallen een boeiend onderling
gesprek waarin een goed beeld van de
werkgroep naar voren kwam. Er was ook
vertrouwen om over eigen motivatie en geloof
te vertellen. Hun belangstelling in elkaar tijdens
het interview trof me. Omdat ik als pastor heb
gewerkt in de Regenboog kende ik de meeste
groepen al. Dat was een voordeel en het
maakte dat ik met meer zekerheid het
interview in ging. Mijn ervaring werd: “Elke
groep glanst in zijn eigenheid op”.

Er zijn verschillende literaire vormen waarin ik
geschreven heb. Voor mijn toneelclub werkte
ik een improvisatie in tekst uit. Ik schreef een
kinderboekje en maakte zelf de illustraties. Ik
heb verschillende ingebonden
correspondenties. Ik heb met een pater Jezuïet
gecorrespondeerd. Hij was een goede schrijver
en gaf commentaar op de stukjes en
gedichtjes die ik schreef. Hij overleed in 1983
maar onze correspondentie blijft een
waardevolle schat die ik blijf herlezen. Een
briefwisseling met een dichter kreeg de
welluidende titel: “In de stilte van de ziel klinkt
het woord”.
In mijn studie kwam mijn talent voor schrijven
goed te pas bij het schrijven van werkstukken.
Aan docent kerkgeschiedenis Theo Salemink
vroeg ik of ik zijn opdracht in briefvorm mocht

Als het interview gereed was, zond ik het aan
alle deelnemers. Zij konden er opmerkingen
over maken. Soms zagen ze iets liever niet
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van het vak, vond ik het belangrijk om mijn
geloof te voeden. Mijn stagebegeleider en ik
hielden daartoe gesprekken in de kapel. Het is
achttien jaar geleden dat we met de
gesprekken begonnen en ze duren tot de dag
van vandaag.
Ik begin de dag altijd met meditatie in mijn op
zolder ingerichte kapelletje. Ik voel me
aangesproken door de spiritualiteit van
Franciscus. Ik probeer een open hart te
hebben en een antwoord te geven op de
vragen die vanuit het leven aan mij gesteld
worden.

schrijven in plaats van in essayvorm. Dat vond
ik veel interessanter en hij vond het goed. In
het kader van het college antisemitisme heb ik
toen een brief geschreven aan Etty Hillesum,
50 jaar na dato. Ik kreeg hierop een
ontroerende brief van Theo Salemink.
Hij schreef: “Jij voert een innerlijke dialoog met
mensen uit het verleden. Voor jou is de historie
geen heuvel met feiten, maar een levende
werkelijkheid. Hier wordt een ongewone
omgang met de geschiedenis zichtbaar. Die
vind je niet onder vakhistorici en daarom vind
ik de brief aan Etty voorbeeldig. Het is een
heel betrokken vorm.”

Corrie van der Zee-Rook
In wezen zijn de gehouden interviews maar
een klein deeltje van alles wat ik geschreven
heb. Taal is iets levends voor mij. Het spelen
met taal doe ik heel graag. Het volgende
gedichtje van mij gaat daarover:

Koninklijke onderscheiding
voor Edo Elstak!

WOORDEN WEVEN WERELDEN
Woorden weven werelden
waarin mensen
fluisteren,
spreken of
gillen
Zij werpen
koele schaduwen of
warme zonnestralen op
een innerlijk
dat verlangend
blijft beantwoorden
aan de roep:
“Scheppingsvol te weven
aan woorden van leven”.
Inmiddels ben ik al weer geruime tijd lid van de
redactie van het Bulletin. Ik doe de lay-out
daarbij geholpen door Edo Elstak die me uit de
brand helpt als er stukken tekst verschuiven.
Inmiddels heb ik al geleerd veel van dergelijke
problemen op te lossen.

Edo in actie - geschilderd door Willy Vlaming
Tijdens de Regenboog barbecue in juni 2012
raakte ik in gesprek met Elly Visser, en zo
kwamen wij tot de conclusie dat de tijd was
gekomen om voor Edo een lintje aan te
vragen. Goed idee, maar praatjes vullen geen
gaatjes en de tijd vliegt, dus ineens was het
Koninginnedag 2013 en er was nog niets
gebeurd. Dus toen mijn oog viel op een bericht
van de gemeente dat een aanvraag voor een
onderscheiding in 2014 al in juli 2013 moest
worden ingediend, ben ik aan de slag gegaan.
Edo heeft een indrukwekkende staat van
dienst voor onze geloofsgemeenschap: van
het voorzitterschap van de AKM tot het schoon
houden van de sloot bij de kerk; van het

Geloof is belangrijk in mijn leven. In Rijswijk
volgde ik avonden bij pastoor van den Ende
over het Oude en Nieuwe Testament. Ik raakte
hierdoor zo geïnspireerd dat ik besloot
theologie te gaan studeren aan de Katholieke
Theologische Universiteit in Utrecht. We
kregen o.a. colleges Franciscaanse
spiritualiteit van Professor Zweerman. Hij
woonde in het klooster in Megen. Met leden
van mijn studiegroep en ook alleen heb ik
meerdere keren in het klooster gelogeerd.
Mijn stage heb ik in een Franciscaanse
parochie in Delft gelopen. Behalve het leren
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bijhouden van de website tot het koken van de
Regenboogdis, van het coördineren van de
wijkcontacten tot het onderhoud van de kerk
tuin. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Samen met Ingrid Weitenberg heb ik zijn
activiteiten voor de Regenboog
geïnventariseerd. Tegelijkertijd zocht ik
ondersteuning voor onze aanvraag bij
anderen. Dat was niet moeilijk, Edo zingt bij de
COV Excelsior, inmiddels is hij daar ook
voorzitter, is actief bij de stichting Gilde Leiden
en gaat met de collectebus op pad voor het
Longfonds. Ook Koning Willem - Alexander
was onder de indruk en zodoende is Edo op
Koningsdag 2014, lid in de Orde van Oranje Nassau geworden!
Samen met Harry Delemarre, Dick en Elly
Visser was ik getuige van de feestelijke
uitreiking door burgemeester Lenferink, die op
25 april jl. plaats vond in de Hooglandse Kerk.
Uiteraard was het ook voor zijn familie, in de
eerste plaats voor zijn vrouw Berry en hun
kinderen, maar ook voor zijn moeder en
overige familie, een bijzondere dag. Edo, wij
zijn trots op je, je hebt de onderscheiding
dubbel en dwars verdiend!

Dertiende Oecumenische
jongerenvoettocht HeenvlietBrielle zondag 1 juni 2014
Wat: voettocht
van Heenvliet
naar Brielle,
met als doel
gezellig te
wandelen en
ondertussen
van gedachte te
wisselen over
geloven
Voor wie:
jongeren uit alle
kerken in de
leeftijd van 12
tot 30 jaar
Waar: tien
kilometer
wandeling van
de Hervormde
Kerk van
Heenvliet naar
de Bedevaartskerk in Brielle
Wanneer: op
zondag 1 juni 2014 van 14.00 uur tot 20.00 uur

Cecile Werner

Diaconale info vanuit De
Bakkerij

Programma:
- 13.30 uur verzamelen in de
Hervormde Kerk van Heenvliet
- 14.00 uur inleiding door ds Dick
Sonneveld over de diaconale projecten
van Angelo Merula
- 14.30 uur begin gesprekswandeling
langs de Brielse Maas
- 16.00 uur bezoek aan de St.
Catharijnekerk in Brielle
- 17.30 uur viering in de Bedevaartkerk
in Brielle rond het thema: daden van
liefde o.a. van de franciscanen van
Gorcum ingeleid door pater Ed Metz
ofm
- 18.30 uur BBQ bij de Bedevaartkerk
- 20.00 uur einde
Kosten: eigen bijdrage van 5 euro per persoon

Project Toegewijde Kunst
Middeleeuwse altaarstukken in Slowakije
waren de inspiratiebron voor het project
Toegewijde Kunst van beeldhouwster Hanneke
de Munck uit Amsterdam. Samen met een
aantal collega-kunstenaars verwerkte ze
symboliek uit verschillende religies in vormen
van nu. Zo ontstonden veertien moderne
altaarstukken, gewijd aan menselijke waarden
die men nu, in onze tijd, als heilig kan ervaren.
De altaarstukken worden op diverse locaties in
Leiden geëxposeerd van 17 mei t/m 6 juli
2014.
De veertien moderne altaarstukken prikkelen
de fantasie en de creativiteit van kijkers en
zorgen voor een boeiende ontdekkingstocht
naar datgene wat van waarde is in onze tijd.
Wat willen wij hoog houden? Waar lopen wij
warm voor? Met de expositie en de activiteiten
er omheen willen de kunstenaars én de
deelnemende organisaties mensen inspireren
en motiveren om met elkaar op zoek te gaan
naar antwoorden op deze vragen bij het leven.
Kijk voor meer informatie op
www.toegewijdekunst.nl

Thema: Daden van liefde
Van de eerste martelaar van de Reformatie in
de Lage Landen, pastoor Merula, is bekend
dat hij bijzondere aandacht had voor ouderen
en wezen. Sporen daarvan zijn er nog te
vinden in het hedendaagse Brielle. De
Franciscaanse martelaren uit Gorcum waren
daar geliefd vanwege hun inzet voor de armen.
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Merula en de Franciscanen komen overeen in
hun praktisch geleefde geloof, zich uitend in
daden van liefde.
In dit jaar van Daden van Liefde willen we ons
als jonge christenen uit verschillende
kerkgenootschappen bezighouden met wat
ons samenbindt: de praktische opdracht van
Jezus om ons geloof te tonen in daden van
naastenliefde.

talkshow geleid door Tijs van den Brink
met Nienke Wijnants en Ruben van
Zwieten over het dertigersdilemma en
de plek van de bijbel in de zoektocht
naar zingeving
 bijbelquiz onder leiding van Bert van
Leeuwen
 en nog veel meer!
Ook voor kinderen is er van alles te beleven,
en tieners hebben hun eigen ‘verboden-voorouders-programma’.

Meer weten of je aanmelden:
Pastor Huub Flohr, 079-3163044 of
h.flohr@hnpz.nl
PS. Tip: neem een vriend(in) mee uit een
andere kerk…

Reserveer nu gratis kaarten
Het Bijbelfestival is gratis, omdat we iedereen
een kans willen geven op een ontmoeting met
de Bijbel De Bijbel inspireert, verbindt en daagt
uit. Wel even vooraf kaarten reserveren op
www.nbg200.nl. Je kunt daar ook al je
vrienden en familie uitnodigen met een leuke
e-card.

Groot Bijbelfestival in De
Fabrique in Utrecht

Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

Theologische vorming
gemeenteleden en
geïnteresseerden
de Theologische Vorming Gemeenteleden en
geïnteresseerden te Rotterdam (TVG),
organiseert de komende tijd een aantal
cursussen. De TVG cursussen vinden plaats
onder auspiciën van het Landelijk
Dienstencentrum van de PKN te Utrecht en
zijn organisatorisch ondergebracht bij het
Centrum voor Vorming en Educatie aldaar.
In Zuid-Holland worden TVG cursussen
gegeven in vier plaatsen: Den Haag, Gouda,
Middelharnis en Rotterdam.
Het werk van de TVG Rotterdam omvat de
regio van Maassluis tot Gouda, een deel van
de eilanden en heeft verder Zoetermeer en
Hardinxveld-Giessendam tot `grenssteden'.
TVG Rotterdam organiseert een 3-jarige
basiscursus en een aantal korte cursussen in
het kader van de zg. voortgezette TVG.
De 3-jarige basiscursus geeft veel informatie
aan mensen die interesse hebben voor de
Bijbel en alles wat met geloof te maken heeft.
Deze basiscursus is bedoeld voor iedereen die
zijn/haar kennis wil uitbreiden of opfrissen en
die zoekt naar persoonlijke verdieping. Er
worden geen eisen gesteld aan vooropleiding
of kerkelijke gezindte.
De lessen worden gegeven in kerkgebouw `De
Hoeksteen' te Capelle aan den IJssel. De
basiscursus duurt dus drie jaar en per
cursusjaar gaat het om 31 lessen, één per

Op 28 juni wordt er in De Fabrique in Utrecht
een groot Bijbelfestival gehouden. Met dit
evenement viert het Nederlands
Bijbelgenootschap zijn 200-jarig bestaan.
De Bijbel is voor iedereen, dus jong en oud is
uitgenodigd op het Bijbelfestival. Een
bruisende dag op de sfeervolle locatie De
Fabrique in Utrecht. In de vele industriële
ruimtes valt de hele dag van alles te beleven
rondom de Bijbel.
Een greep uit het programma:
 optredens van Trinity, Elly & Rikkert en
het Vocaal Theologen Ensemble
 workshops over de Bijbel in Gewone
Taal, Psalmen voor Nu en Qumran
 theater van Aluin en de
Zandkunstenaar
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Ik maak nog altijd dankbaar gebruik van die
voetpaden.

week op maandagavond of dinsdagmorgen; in
de schoolvakanties zijn er geen lessen.
In Rotterdam ligt de aandacht sterk op de
zogenaamde basisvakken, die elk jaar worden
gegeven (Oude en Nieuwe Testament,
kerkgeschiedenis). Het vakkenpakket bestaat
verder uit: dogmatiek, ethiek, liturgiek,
pastoraat en wereldgodsdiensten, die in twee
cursusjaren aan bod komen en de vakken
rabbinica, diaconaat, spiritualiteit, filosofie en
gemeenteopbouw, die in één jaar worden
behandeld.
Bij beëindiging ontvangen de cursisten een
certificaat, waaraan geen bevoegdheden
kunnen worden ontleend. In enkele gevallen is
de cursus een opstap naar een HBO-opleiding.
Cursussen in het kader van de voortgezette
TVG beslaan 1 tot 3 dagdelen, op
dinsdagmorgen en vinden plaats in de
Verrijzeniskerk te Rotterdam-Alexander. Aan
bod komen bijbelse onderwerpen of aan de
Bijbel gerelateerde zaken. De cursussen van
de vTVG zijn indertijd gestart op voorspraak
van cursisten die de 3-jarige basiscursus
hadden voltooid en graag door wilden gaan
met verdieping van hun kennis van de Bijbel
en bijbehorende achtergronden.
De volledige tekst van de gidsen voor de 3jarige basiscursus en voor de voortgezette
TVG zijn in te zien via de website
www.pkn.nl/tvg onder de cursusplaats
Rotterdam.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met mevr. R. Bezemer, Constantijn
Huygenslaan 209, 3351 XB Papendrecht,
e-mail: tvgrotterdam@online.nl

Ook de attentie- ofwel noppentegels die ter
hoogte van de Regenboog en op andere
plaatsen in de Merenwijk gelegd zijn, bewijzen
mij nog altijd dienst. Als ik die tegels voel, weet
ik dat ik bij een plaats ben aangeland waar ik
kan oversteken.
Nu is het vreemde dat die noppentegels wel
liggen op eenvoudige oversteekplaatsen van
straten met vrij weinig verkeer, maar dat de
gemeente ze niet neergelegd heeft bij de
zebrapaden langs de rondweg. Juist daar zou
ik erg met die attentietegels geholpen zijn,
omdat ik op het voetpad langs de weg dat
overal hetzelfde aanvoelt, echt niet weet
wanneer ik bij een zebrapad ben aanbeland.
Ook kan ik niet voelen wanneer ik de
middenberm bereikt heb, omdat de meeste
oversteekplaatsen gelijkvloers zijn.

Attentietegels
Toen ik in 2000 op de wachtlijst voor een
blindengeleidehond kwam, zag de Merenwijk
er anders uit. Vooral de situatie rond de
Zwartemeerlaan was onoverzichtelijk en voor
een voetganger met geleidehond, niet erg
veilig. Het was natuurlijk de bedoeling dat ik
zelfstandig met mijn hond op pad zou gaan,
maar de omgeving leende zich daar niet erg
voor.
We legden de situatie voor aan de gemeente,
die op dat moment sowieso plannen had om
een aantal aanpassingen in de wijk door te
voeren. Eén van de betrokkene bij die plannen,
zag in dat de situatie inderdaad te wensen
overliet. Hij zorgde er voor dat er met enige
spoed voetpaden langs de rondweg en
Drontermeerlaan gelegd werden. Ook werd
een glasbak verplaatst, zodat de hond zich niet
aan rondslingerend glas zou kunnen bezeren.

In het verleden hebben we dit debacle een
aantal keer voorgelegd aan de gemeente. We
deden dat voor het laatst toen de rondweg een
jaar of 8 geleden voorzien werd van
afscheidingen tussen de fietspaden en de
rijbaan. Het leek ons niet al te ingewikkeld om,
als er toch aan de weg gewerkt werd, meteen
wat noppentegels neer te leggen. De
aannemers waren het met ons eens en
beloofden er werk van te maken. Tot op de
dag van vandaag, heb ik daar niets van
gemerkt.
Omdat Co de zebrapaden gelukkig wel wist te
vinden en ik mijn energie liever in andere
zaken stak, heb ik het daar toen maar bij
gelaten.
Toen ik begin dit jaar las dat de rondweg
wederom op de schop zou gaan en dat er een
informatieavond in de Regenboog was, besloot
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ik daar naartoe te gaan en het nog eens te
proberen. Ik legde de situatie uit aan twee
medewerkers van de gemeente. De eerste had
gehoord dat het neerleggen van attentietegels
niet nodig was, omdat een blinde de weg in
zijn eigen woonomgeving hoort te kennen. Ik
weet niet meer wat ik daarop gezegd heb. Het
leidde er in ieder geval wel toe, dat de andere
medewerker mijn gegevens noteerde en
beloofde dat de gemeente contact met me zou
opnemen.

Dat gebeurde inderdaad en eind april maakten
we een rondje Zwartemeerlaan met een
alleraardigste medewerkster van de gemeente,
die zelf ook in de Merenwijk woont. Ze zag al
snel in waarom het voor mij niet mogelijk is te
weten waar de zebrapaden zich bevinden en
heeft beloofd zich hard te maken voor de
komst van attentietegels.
Komt het dan toch nog goed???
Corine Knoester: www.stekeblind.nl

Agenda











Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 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;
Meditatie: Elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 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
Za 24
Di 27
Juni
Do 12
Ma 16
Ma 23
Di 24
Vrij 27

Bijeenkomst beleidsplan
20.00 u Compassie
19.00 u
19.45 u
20.15 u
20.00 u
17.30 u

Eucharistieviering in het Stiltecentrum
Jongvolwassenen
Jonge Gezinnen
Compassie
Barbecue
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