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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 gemeen-
schap 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.

Redactioneel 
 
Dit jaar begon goed voor de redactie van het 
Bulletin. Omdat veel kopij vaak pas na de 
uiterste inleverdatum werd aangeleverd, 
besloten we voortaan een week voorafgaand 
aan genoemde datum, een reminder te 
versturen naar alle betrokkenen. Voor dit 
nummer heeft dat zijn vruchten afgeworpen. 
Voor u ligt een goed gevuld Bulletin. 
 
Inge Smidt opent met haar gedachten over de 
jaarwisseling. Daarna volgt een artikel van 
Bisschop de Korte over de beleving van de 
Eucharistie.  
Eind vorig jaar zijn de geloofsgemeenschap 
drie leden ontvallen. In hun In Memoriam kunt 
u meer lezen over de levens van Rinus 
Punselie, Ans van der Lee en Henny Puik-
Brouwer. 
In “Uit de AKM…” en de artikelen die daarop 
volgen, wordt het vertrek van Marlène Falke 
toegelicht en stelt haar opvolgster, Marianne 
Hoogervorst, zich voor. Marlène heeft beloofd 
in het volgende Bulletin een impressie van 
haar twee jaar binnen onze geloofsgemeen-
schap te geven.  
 
De komende maanden zijn er weer diverse 
activiteiten gepland. U kunt deelnemen aan de 
reflectie bij schilderijen, een aantal zondagse 
bijeenkomsten "op weg naar Pasen" bijwonen 
en meegaan naar de Lokhorstkerk. Ook zijn er 
volgende maand twee filmavonden en zijn er 
bijeenkomsten voor jonge ouders en 
jongvolwassenen. 
Na artikelen van de Milieugroep en Vorming & 
Toerusting, wordt u opgeroepen zich aan te 
sluiten bij de werkgroep Crèche, die 
versterking goed kan gebruiken.  
We gaan verder met informatie over een 
Veertigdagenretraite, een uitnodiging voor de 
Wereldgebedsdag in de Hartebrugkerk en een 
aankondiging van de Parochiedag van het 
Bisdom Rotterdam. Tenslotte volgen een 
stukje over de Leidse Vrijwilligersprijs en de 
column van Corine. 
 
De redactie 
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Jaarwisseling 

 
 
Terugkijkend op de laatste maanden van het 
vorig jaar, komt bij mij vooral de impressie 
boven dat het feest was in de Regenboog.  
Feest omdat leden van de 
geloofsgemeenschap onder de zorgvuldige en 
bezielende begeleiding van Barbara Heubeck 
zulke mooie vieringen neer wisten te zetten: 
liturgisch en inhoudelijk de moeite waard. 
Daarnaast wist het koor keer op keer prachtige 
muziek ten gehore te brengen en er was zelfs 
extra muzikale begeleiding! Tijdens de 
kerstsamenzang genoten we naast het zuivere 
en warme trompetspel van Yolande Cornielje, 
een bekende van Hendrik Vonk, van de 
heldere klanken van de dwarsfluit van 
Swanette Jukema, van een onverwacht stukje 
jazzpiano van Wilfred van de Wal, en van de 
klaterende blokfluit van Eline Fung Fen Chung. 
Samen met de leden van het Regenboogkoor 
gaven ze de Merenwijk onder leiding van 
Hendrik Vonk een prachtige avond cadeau. 
De leiding van de kindernevendienst was 
ondertussen al weken bezig geweest om het 
kinderkerstfeest voor te bereiden. Het werd 
een zeer verzorgde, warme, betrokken en 
enthousiaste bijeenkomst met veel kinderen 
die met hun familie bij ons kerst kwamen 
vieren. Het koortje dat al weken geoefend had 
nam alle aanwezigen mee in de liederen en 
het kerstverhaal kwam zomaar onze tijd en 
omgeving binnen. 
Ook in de ‘grote’ kerstvieringen was het 
genieten van Regenboogkoor en Arcobaleno, 
beide ook al maanden aan de slag om deze 
kerst voor bijzondere en sfeervolle muziek te 
zorgen. 
Als ik dan terugdenk aan de (terechte) zorgen 
waarmee alle veranderingen in de liturgie van 
de vieringen en in de pastorale bemensing van 
de Regenboog tegemoet gezien zijn, deed het 
erg goed om te zien hoeveel talent er in de 
Regenboog aanwezig is en hoeveel mensen 
zich inzetten om de diensten voor jong en oud 
tot een feest te maken. Laten we daarmee 
doorgaan en kijken wat er nog meer mogelijk 
is! Laat het weer volstrekt normaal zijn dat een 
viering in de Regenboog een feest is ter ere 
van God en mensen,- een feest van 

verbondenheid en inspiratie, van schoonheid, 
inzet en verstilling.   
En dan hebben we het nog niet eens gehad 
over al die andere terreinen binnen het 
kerkelijk bezig zijn waar velen met grote 
overgave bezig zijn om vandaag en morgen 
kerk te zijn op een open en oprechte 
manier…..   
Moge dit jaar een goed jaar worden met veel 
inspiratie, verbondenheid, frisse ideeën, 
plezier, enz. enz. 
Het wordt wel het jaar waarin we helaas 
afscheid moeten nemen van Marlène, die zich 
als pastoraal werker de afgelopen jaren met 
hart en ziel voor de Regenboog heeft ingezet,- 
voor zover ze daartoe de kans had te midden 
van haar vele taken. We hebben haar warme 
hart voor onze geloofsgemeenschap gevoeld, 
juist in de moeilijke tijden van verandering en 
als predikant ben ik erg dankbaar voor de 
deskundige, warme en hartelijke manier 
waarop ze de geloofsgemeenschap gesteund 
en ondersteund heeft. Velen die met Marlène 
hebben samengewerkt zullen haar erg missen. 
We hopen dat ze nu iets meer lucht zal hebben 
voor het werk dat om haar vraagt binnen de 
Petrus- en Paulusparochie en wensen haar 
alle goeds toe. Hopelijk komen we elkaar 
ergens op het kerkelijk erf wel weer tegen. 
Tegelijk is het een voorrecht dat we op 
ditzelfde moment een nieuwe pastoraal werker 
mogen begroeten in de persoon van Marianne 
Hoogervorst. Marianne heeft zich al veel 
langer ingezet voor de Regenboog en we 
hebben al vaak mogen merken hoe oprecht 
betrokken Marianne is bij onze 
geloofsgemeenschap en bij de oecumene. We 
wensen Marianne en de geloofsgemeenschap 
een zegenrijke samenwerking toe en ik hoop 
dat Marianne zelf zich hier welkom en thuis zal 
voelen en dat het werk hier haar ook 
persoonlijk veel plezier zal brengen.       
Zo eindigt het oude jaar en begint het nieuwe 
in een wolk van activiteiten, inzet en 
betrokkenheid. Ik wens jullie allemaal daarin 
graag veel heil en zegen, en een zalig 2015. 
 
Met hartelijke groet, ds. Inge Smidt   

 
Beleving eucharistie 
 
Iedere Nederlandse bisschop treedt op als 
referent voor bepaalde thema's namens de 
bisschoppenconferentie. Mgr. Gerard de Korte 
is secundus referent voor de oecumene en 
werkt  daarin samen met de primus mgr. Hans 
van den Hende, als lid van de Raad van 
Kerken. De Korte schrijft voor het Nederlands 
Dagblad iedere maand een column. Dit keer  
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gaat het over de beleving van eucharistie en  
avondmaal. Oorspronkelijk had de tekst als 
titel 'Dialoog over de eucharistie', het 
Nederlands Dagblad heeft het onder iets 
aangepaste kop geplaatst. Hieronder de 
oorspronkelijke tekst. 
 
Dialoog over eucharistie 
 
De Raad van Kerken in ons land probeert door 
een breed uitgezet onderzoek zicht te krijgen 
op de spiritualiteit rond de Eucharistie en het 
Heilig Avondmaal. Hoe beleven rooms- 
katholieken en protestanten anno 2014 de 
Maaltijd van de Heer? In de Reformatietijd 
werd de visie op de Eucharistie of het Heilig 
Avondmaal een twistappel tussen protestanten 
en rooms- katholieken maar ook tussen 
protestanten onderling. Luther stond met zijn 
Avondmaalsleer fel tegenover Zwingli. 
Johannes Calvijn legde weer eigen accenten. 
Recent kreeg ik  “Een klein traktaat over het 
Heilig Avondmaal” (1541) van de jonge Calvijn 
in handen. Dr. Herman Speelman tekent voor 
de vertaling. Calvijn poogde met dit traktaat 
ordening in het denken te brengen en de 
impasse rond het denken over de Eucharistie 
te doorbreken. Achteraf gezien bleek dat een 
ijdele hoop want tot de dag van vandaag houdt 
de theologie van de Eucharistie christenen 
onderling verdeeld. De waarheidsvraag wordt 
nog steeds niet eenduidig beantwoord.  
 
Aanwezigheid van Christus 
 
Gelukkig wordt vandaag de dag, anders dan in 
de 16de eeuw, de oecumenische dialoog rond 
Eucharistie en Avondmaal zonder persoonlijke 
aanvallen gevoerd. Theologen hebben geleerd 
meer op de bal dan op de mens te spelen. Een 

vruchtbare dialoog zal eerst beginnen bij de 
overeenkomsten om pas daarna de verschillen 
te benoemen. Heel belangrijk is de 
constatering dat het verschil tussen Rome en 
de verschillende protestantse visies niet gaat 
over de vraag of Christus in de Eucharistie 
aanwezig is maar hoe.  In verschillende 
recente oecumenische teksten, onder andere 
het Limarapport over Doop, Eucharistie en 
Ambt (1982), lijken christenen elkaar te vinden 
op de uitdrukking “presentia realis”. Christus is 
bij de viering van de Eucharistie “werkelijk 
tegenwoordig”.  Voor de rooms- katholieke 
Eucharistische spiritualiteit is het heel 
belangrijk om te spreken van een blijvende 
werkelijke tegenwoordigheid. Het 
geconsacreerde brood wordt als lichaam van 
Christus ook na de viering in een tabernakel 
bewaard voor de ziekencommunie en in onze 
dagen ook voor het vieren van een Woord- en 
Communieviering als een priester niet 
aanwezig kan zijn. Dat vormt ook de diepste 
reden voor de Romana om te spreken over 
“transsubstantiatie”. De grote theologen van de 
late Middeleeuwen hebben zo getracht de 
blijvende werkelijke tegenwoordigheid van 
Christus in het sacrament te verhelderen met 
termen uit de natuurfilosofie van Aristoteles. 
De “substantie” van brood en wijn wordt 
lichaam en bloed van Christus terwijl de 
“accidenten”, zoals kleur, smaak, 
alcoholpercentage, onveranderd blijven.  
 
Werking van Gods Geest 
 
Kunnen wij theologisch rond de visie op 
Eucharistie en Avondmaal vandaag een paar 
stappen verder komen? Dr. Speelman schrijft 
in zijn inleiding op de vertaling van het traktaat 
van Calvijn dat  bij de hervormer Christus 
zichzelf aan de zijnen aanbiedt. Voor de 
reformator uit Genève vormt dat een geschenk 
van Gods Geest. Het gaat dus om een 
geestelijke tegenwoordigheid. In de rooms-
katholieke theologie is na het Tweede 
Vaticaanse Concilie (1962 -1965), mede ook 
door intensieve studie van theologen uit de 
vroege Kerk, opnieuw aandacht gekomen voor 
de epiclese, de aanroeping van de Heilige 
Geest, tijdens de Eucharistie. Het is Gods 
Geest die de gaven omvormt tot het lichaam 
en bloed van de Heer. 
 
De toespitsing op  het werk van de Heilige 
Geest vormt zo een overtuiging die rooms- 
katholieken en protestanten delen. Zowel in de 
Romana als de Reformatie beseffen wij dat  de 
wijze waarop Christus aanwezig is uiteindelijk 
een geheim vormt. Prof. dr. Paul van Geest 
maakt in zijn Woord vooraf op het traktaat van  
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Calvijn een verwijzing naar de “negatieve 
theologie”. Theologen moeten terughoudend 
zijn omdat God altijd groter is. Het “eigenlijke” 
van God is ondoordringbaar voor de mens. 
Analoog geldt dat ook voor de aanwezigheid 
van Christus in de Eucharistie. Op weg naar 
2017, 500 jaar Hervorming, worden christelijke 
theologen van verschillende tradities 
uitgenodigd om de waarheid omtrent de 
Eucharistie  opnieuw te doordenken. Maar ook 
te bedenken dat hun verwoordingen maar 
stukwerk zijn, juist als het gaat om het 
sacrament waarin Christus ons rakelings nabij 
wil zijn. 
 
Mgr. dr. Gerard de Korte is rooms-katholiek 
bisschop van Groningen-Leeuwarden  
 
Bron: www.raadvankerken.nl (onder Actueel 
2014, november) 

 

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

 
Wekelijkse bloemengroet 
 
De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst 
bestemd voor een ieder die daarvoor in 
aanmerking komt, als blijk van belangstelling 
van onze geloofsgemeenschap. 
 
Indien u ons op daarvoor in aanmerking 
komende mensen wilt attenderen kunt u hun 
naam & adres / verpleegadres opgeven bij: 
 
Maja van Spaandonk, telefoon: 521 43 59  
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl 

 
Bij de vieringen 
 
Zondag 25 januari horen we wat er gebeurt 
als mensen geroepen worden: het kind Samuel 
door Gods stem in de nacht, vissers bij het 
meer van Galilea door Jezus. Opeens 
ontwaren mensen sporen van God in hun 
eigen wereld en dat vervult hen van 
verwachting, zet hen aan tot initiatieven. Het 
leven zit vol mogelijkheden.  
 
Ds. Inge Smidt 
 
Zondag 15 februari lezen we hoe Naáman (2 
Koningen 50 en iemand met huidvraat (Markus

 1, 40-45) genezen worden. Bij hen is er veel 
reden voor dankbaarheid. Melaatsheid 
betekende dat je buiten de samenleving kwam 
te staan en niet meer meetelde. Wie worden er 
vandaag buiten de kring geplaatst en kunnen 
niet meer meedoen? De medewerking van het 
Regenboogkoor zal deze viering een extra 
feestelijk tintje geven. 
 
Ds. John Boon 

 
In Memoriam Rinus Punselie  
(september 1940 - november 2014) 
 

 
 
De stoel van Rinus Punselie in de 
Oecumenische Geloofsgemeenschap  De 
Regenboog was niet ‘leeg’ tijdens de 
afscheidsdienst, er lagen bloemen!  Rinus was 
een bijzondere man, in alle opzichten zichzelf.  
Hij was de kleinzoon van dominee Punselie, in 
Leiden geen onbekende. Rinus behoorde tot 
de geloofsgemeenschap van de Regenboog 
en bezocht trouw de zondagse viering. De 
laatste paar jaar, op de eerste zondag van de 
maand nam hij deel aan de viering op 
Swetterhage (woon- en leefgemeenschap voor 
mensen met een verstandelijke beperking in 
Zoeterwoude). Daar, tussen de vierende 
geloofsgenoten en in de breed oecumenische 
setting, voelde hij zich ook thuis.  
Rinus woonde alleen in zijn flat in de 
Merenwijk. Gelukkig waren er mensen bij wie 
hij meer dan welkom was. Een jarenlange 
vriendschap had hij met de familie Hulsbos uit 
Zoeterwoude. Met de vrouw des  huizes 
Janneke Hulsbos had Rinus een speciale 
band. Ze was zijn maatje en voelde hem heel 
goed aan. Janneke overleed heel onverwachts 
een maand eerder dan Rinus. Hij was kapot 
van verdriet. De familie Hulsbos verdient meer 
dan een pluim voor de manier waarop zij Rinus 
in hun gezin hebben opgenomen. Wekelijks 
kwam Rinus bij hen over de vloer en dagelijks 
was er telefonisch contact.
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Toen er kleinkinderen in huize Hulsbos 
kwamen, maakte dat Rinus erg gelukkig. 
Toen er op een dag geen belletje van Rinus 
kwam, ging Hans Hulsbos samen met een 
schoonzoon naar  het huis van Rinus. Ze 
troffen hem daar dood aan.   
Rinus was een trouwe gast van de 
Regenboogdis. Toen zijn stoel leeg bleef bij de 
Regenboogdis in november, was de kookgroep 
heel verbaasd. Men maakte zich zorgen over 
Rinus. Niet onterecht want op het tijdstip van 
de Regenboogdis was Rinus al overleden, zo 
hoorden zij later. 
Rinus genoot van zijn modeltreinen en van 
eenvoudige dingen. Hij had structuur nodig, 
dat hield hem op de been. Hij was geen man 
van grote woorden en geen druktemaker. 
Alleen als hem echt iets tegenstond, dan liet hij 
dat wel weten. Op zijn werk was hij een rots in 
de branding, alles keurig op orde, altijd aardig 
en behulpzaam. Zijn huis had een 
‘vooroorlogs’ interieur, aldus de familie 
Hulsbos. Rinus wilde echter niets weten van 
nieuwe meubels. Hij vond het prima zoals het 
was.  
Rinus zal zeker gemist worden: door zijn 
familie, door zijn vrienden, door de mensen 
van zijn werk, door de mensen van de 
geloofsgemeenschap, door de mensen van 
Swetterhage. De warmte en gastvrijheid van 
de ‘Regenbooggemeenschap’ raakte me toen 
ik als gastvoorganger de afscheidsdienst 
mocht leiden. Rinus leeft voort in onze harten. 
In een lied  zingen we  ‘niemand leeft voor 
zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, aan God 
behoren wij toe’. In dat vertrouwen leefde ook 
Rinus, een ‘vermoeden’ hebbend van een 
liefdevolle God. Dat Rinus mag rusten in 
vrede, in het land van Liefde en Licht, in de 
hemel. Ik kan niet anders eindigen dan met het 
gedicht van Carel ter Linden, dat ik tijdens de 
afscheidsdienst ook heb uitgesproken (met 
excuses voor een, in het gedicht gebruikt, 
minder ‘passend’ woord): 
Nachttrein (uit gedichtenbundel: ’Om een Zin’) 
 
Wij zijn geschoven op de lange baan  
de stad glijdt van ons weg, wij zijn op reis 
en niemand zegt ons waar het heen zal gaan 
naar de verdommenis of het paradijs. 
 
Er is een stem die af en toe zegt 
een onzichtbare deelt hier de lakens uit. 
Wij hebben bij een vreemde ons neergelegd 
en leveren ons in goed vertrouwen uit. 
 
Wij slapen als gehurkt in moeders schoot 
en wiegen op de hartslag van de trein 
die davert door de nacht moe en getroost 
blij even uit de wereld weg te zijn.

En altijd is daar weer dat groot moment 
van wakker worden in een ander land. 
Rivieren gaan wij over, onbekend, 
er glinsteren bergen aan de overkant. 
 
Roelof van Dijk (geestelijk verzorger/pastor 
Swetterhage) 

 
In Memoriam Ans van der Lee 
(1930-2014) 
 

 
 
Op 12 december overleed in Warmond  Ans 
van der Lee-van Beusekom, waar zij met haar 
echtgenoot Aad sinds maart 2012 woonde. Zij 
werd 84 jaar. In december 2012 namen wij van 
hem afscheid. 
Evenals Aad, was zij zeer betrokken bij de 
Regenboog, ook na de verhuizing. Dat bewijst 
wel hoeveel mensen uit de Merenwijk tot op 
het laatst toe de weg wisten naar 
Mariëngaarde. De expositie met schilderijen 
van Aad en beeldhouwwerk van dochter 
Emmie in galerie De Plomp, bewees dat ook, 
al hoewel Ans dit al toen niet meer echt kon 
meemaken.  
Zij was tientallen jaren een actieve 
vrijwilligster, in verschillende hoedanigheden. 
Als lector, bij de ouderenvieringen, in 
meditatieve diensten in Advent en 
Veertigdagentijd en kindervieringen. Maar 
bovenal hebben wij haar in al die jaren leren 
kennen als een sociaal bewogen vrouw, een 
wonderlijke mengelmoes van zachtheid, 
zorgzaamheid en kracht, zoals op de 
rouwkaart vermeld stond. 
Want als er een rode draad door het leven van 
Ans loopt, is het wel de pijn en het verdriet. 
Fysiek, maar ook het gemis van dierbaren, 
zoals haar zoon Michel. Maar na het overlijden 
van Aad het grote gemis van haar maatje, met 
wie ze een leven lang is opgetrokken. 
In de uitvaartdienst lazen we de eerste brief 
van Paulus aan de Korintiërs. Als ik de liefde 
niet heb, ben ik een galmend bekken of een 
schelle cimbaal. En er werd geciteerd uit het  
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boek Prediker: Alles heeft zijn tijd. Er is een tijd 
van zwijgen en van spreken, een tijd om te 
wenen. Maar er is ook een tijd van vreugde en 
van dansen. Een tijd om op te bouwen. Dat 
heeft Ans in haar leven duidelijk gemaakt en 
daar heeft ze van genoten.  
Voor Ans was de dood niet het einde. Want de 
tijd van sterven en van achteruitgang is niet de 
laatste, niet de definitieve tijd die God voor de 
mens heeft voorbestemd. Juist daar waar de 
wereld zwijgt, mogen wij weten dat er uitzicht 
is en toekomst, een nieuw leven, een nieuw 
begin bij God. 
Ans is thuisgekomen, waar er vreugde en 
geluk mag zijn, verenigd met Aad en Michel. 
Op 19 december vond de uitvaartdienst plaats 
in De Regenboog, waarna zij ter aarde is 
besteld op de begraafplaats van het Groene 
Kerkje in Oegstgeest. 
 
Pastoor Jaap van der Bie 

 

 
 
Op 17 december is Mw. Henny Puik-Brouwer 
op de leeftijd van 83 jaar overleden. Zij 
woonde aan het Cosmeaduin en verbleef het 
afgelopen jaar in Leythenrode. Henny werd 
geboren in Ellecom. In 1956 trouwde ze met 
Ton Puik. Het werk van haar man –landmeter 
bij de Heidemaatschappij- bracht het gezin 
naar het zuiden, naar Roermond. 
In 1969 verhuisde het gezin richting Leiden om 
eerst in Voorschoten en later -als één van de 
eerste bewoners- in de Merenwijk te gaan 
wonen. Ton had zijn oog laten vallen op een 
mooi huis met een eigen tuin in een rustige 
buurt. In 1989 overleed Ton, – net 60 jaar oud.  
Ze leefde mee met de kinderen die ook in de 
Merenwijk woonden en ze genoot van haar 
twee kleinkinderen Mark en Jaime.  
 
Ze was een moeder en oma, die er voor 
iedereen wilde zijn; die niet oordeelde, die 
geen partij trok, die altijd thuis was en bij een 
ieder van de kinderen zich ook thuis voelde. Bij 
wie de koffie altijd klaar stond en daar was 
natuurlijk altijd wat bij. Iemand die zichzelf 
wegcijferde  
en probeerde een ieder het naar de zin te 
maken. En als er eens rimpelingen waren, dan 
was zij de mediator en was weer blij als alles 
goed was. 

Toen kwam in januari 2014 ineens dat 
herseninfarct, dat alles veranderde; waardoor 
ze dat mooie plekje aan het Cosmeaduin 
moest inruilen voor een plaats in het 
ziekenhuis en later verpleeghuis. Zo er herstel 
was, dan was het moeizaam. Het wilde niet 
echt meer. Ze was moe en langzaamaan werd 
duidelijk dat het niet meer goed zou komen en 
werd duidelijk dat er afscheid van elkaar 
genomen moest worden. Een leven vol van 
liefde en verbondenheid was vervuld.  
 
We hebben haar in de week na zondag 
Gaudete begraven vanuit de daarbij horende 
woorden uit Filippenzen, waaruit ook haar 
trouwtekst was gekozen en die voor haar een 
levensmotto was geworden: 
 
Verblijd je in de Heer te allen tijd, 
En Paulus zegt het nog een keer: verblijd je. 
Laat iedereen jullie kennen als vriendelijke 
mensen. Weet dat de Heer nabij is. Maak je 
geen zorgen, maar vraag God alles wat je 
nodig hebt en dank Hem altijd. Dan zal de 
vrede van God, die alle verstand te boven gaat 
Uw harten en gedachten bewaren in Christus 
Jezus. 
 
Wij hebben haar uit handen gegeven en 
toevertrouwd aan God. Dat zij mag rusten in 
zijn vrede. Onze gedachten en meeleven gaan 
uit naar haar kinderen en kleinkinderen. 
 
John Boon 

 
Uit de AKM… 
 
Pastoraal werkers 
De PGL heeft 0,14 fte toegezegd voor de 
aanstelling van een pastoraal werker die de 
geloofsgemeenschap kan begeleiden bij de 
overgang van 1 naar 0,5 fte predikantsplaats. 
De wijkkerkenraad is met een kandidaat in 
gesprek. 
Op 1 februari a.s. eindigt het contract met 
Marlène Falke-de Hoogh. Zij zal worden 
opgevolgd door Marianne Hoogervorst. Voor 
meer informatie zie elders in dit Bulletin. 
 
Beleidsplan 
De AKM heeft 4 commissies ingesteld die 
ieder een deel van het beleidsplan gaan 
uitvoeren. De commissies richten zich 
respectievelijk op  
-Betrokkenheid: onderlinge betrokkenheid; 
betrokkenheid met en naar de 
wijk/samenleving 
-Communicatie: interne en externe 
communicatie, sociale media  
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Marlène Falke-de Hoogh 

-Financiën: vereenvoudiging taken 
penningmeester, mogelijkheden voor 
fondswerving 
-Bestuursstructuur: transparantere 
bestuursstructuur en verlichting bestuurstaken 
Aan de oprichting van een vijfde commissie 
voor vieringen wordt gewerkt. Het is de 
bedoeling dat de commissies binnen 
vastgestelde termijn aanbevelingen doen aan 
de AKM en die indien mogelijk ook uitwerken 
en realiseren. 
 
Begroting 
De begroting voor 2015 laat een tekort zien 
van €390,-- op een totaal van €18.650,--. Het 
is voor het eerst sinds jaren dat er een tekort 
staat op de begroting. Het tekort wordt 
veroorzaakt door het bekend worden van het 
wegvallen van de jaarlijkse bijdrage van de 
PKN voor diakonie op het moment dat de 
begroting al klaar was. Zodoende kon het niet 
meer verwerkt worden. Er is genoeg ruimte in 
de begroting om het tekort op te vangen. 
 
Ingrid Weitenberg, voorzitter AKM 

 
Nieuwe RK Pastoraal Werkster 
 
Op 1 oktober 2012 zijn de Rooms Katholieke 
parochies in Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude 
en Stompwijk gefuseerd en opgegaan in de 
nieuwe HH Petrus en Paulus parochie. Het RK 
Vicariaat Merenwijk heeft intensief meegedaan 
aan de samenvoeging, maar uiteindelijk werd 
geoordeeld dat het oecumenische karakter van 
de samenwerkende kerken in de Regenboog 
beter gewaarborgd was als het Vicariaat als 
zelfstandige eenheid binnen het bisdom 
Rotterdam bleef voortbestaan. 
 
De consequentie was dat onze pastorale 
beroepskracht Jaap van der Bie, die we 
deelden met de Goede Herder parochie, 
overging naar de HH Petrus en Paulus 
parochie. Na intensieve samenspraak met het 
bisdom door onze Administrator, Vicaris Ad 
van der Helm, is op 1 februari 2013 Marlène 
Falke-de Hoogh aangesteld als RK pastoraal 
werkster in de Regenboog. Marlène werkte 
reeds in de HH Petrus en Paulus en is 
sindsdien voor 30% van haar tijd bij de 
Regenboog betrokken geweest. 
 
Als opbouwwerker was Marlène onder andere 
betrokken bij het veranderingsproces rond het 
vieren. Vanuit deze verantwoordelijkheid werd 
het haar gaandeweg duidelijk dat de 
geloofsgemeenschap het best gebaat zou zijn 
bij een pastoraal werker die tevens zending 
zou hebben voor de liturgie. Omdat zijzelf, met 

 
 
het oog op haar taken in de HH Petrus en 
Paulusparochie hier niet in paste, heeft zij 
recent aangegeven haar werkzaamheden voor 
het Vicariaat te willen beëindigen. We zijn 
daarna in overleg met Ad van der Helm, 
Marlène en het bisdom op zoek gegaan naar 
een oplossing. Het bisdom heeft voorgesteld 
om Marlène per 1 februari te ontheffen van 
haar werkzaamheden in de Regenboog en 
tegelijkertijd Marianne Hoogervorst voor 0,3 fte 
aan te stellen als RK pastoraal werkster bij het 
Vicariaat. 
 

  
    Marianne Hoogervorst 
 
Marianne Hoogervorst is reeds zeer bekend in 
onze gemeenschap, omdat ze sinds het 
vertrek van Jaap van der Bie regelmatig 
voorgaat in de diensten in de Regenboog, wat 
ze in de toekomst ook zal blijven doen. We zijn   
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daarom zeer blij dat deze oplossing gevonden 
is. Marianne krijgt een contract voor een jaar, 
maar wij hebben er alle vertrouwen in dat dit 
verlengd zal worden. 
 
We zijn Marlène Falke-de Hoogh zeer 
dankbaar voor haar intensieve inzet voor onze 
oecumenische geloofsgemeenschap in de 
Regenboog en wensen haar veel sterkte toe bij 
haar werkzaamheden in de HH Petrus en 
Paulus parochie. Hopelijk hebben we in de 
toekomst nog contact als Marlène 
oecumenische activiteiten ontwikkelt binnen de 
HH Petrus en Paulus parochie. 
 

  
   Vicaris Ad van der Helm 

 
Op zondag 22 februari zal onze Administrator 
Vicaris Ad van der Helm voorgaan in een 
viering, waarin we afscheid nemen van 
Marlène en waarin Marianne geïnstalleerd zal 
worden als nieuwe RK Pastorale 
beroepskracht in de Regenboog. 
 
Frans Jagtman 
Vice-voorzitter RK Vicariaat Merenwijk 

 
Even voorstellen! 
 
Het bestuur heeft mij gevraagd om een 
artikeltje te schrijven waarin ik mij voorstel. 
Eigenlijk heel vreemd als ik bedenk dat het 
alweer vijf jaar geleden is dat ik voor het eerst 
mocht voorgaan in de Regenboog. Dit als 
invaller voor pastoor J. van der Bie. Sindsdien 
ben ik af en toe voorgegaan en sinds drie 
seizoenen is dat structureel één maal per 
maand.  
Waarom ik mij dan mag voorstellen? Dat heeft 
alles te maken met het feit dat de bisschop van 
Rotterdam mij benoemd heeft als pastoraal 
werkster in de Regenboog en wel voor 3/10. 
Dit is 11,4 uur per week en wel met ingang van 
1 februari 2015.

Met het aanvaarden van deze benoeming stel 
ik mij dus graag even voor.  
Ik ben Marianne Hoogervorst -pastoraal 
werkster en als zodanig 16 jaar werkzaam 
geweest in het bisdom Rotterdam. Sinds 3½ 
jaar ben ik met pensioen. Mijn man en ik waren 
op 26 juni 2011 40 jaar getrouwd. Helaas is hij 
kort daarna overleden. Wij hebben twee 
volwassen kinderen en vijf kleinkinderen.  
 
Voordat ik theologie ging studeren, was ik vele 
jaren werkzaam in het basisonderwijs. Het zal 
dan ook geen verbazing wekken dat de 
catechese (= geloofsopvoeding) mijn eerste 
aandachtspunt is geweest in mijn werk voor de 
Kerk. Ik geef ook al ruim 22 jaar les aan de 
pastorale school. Een dienstverlening van het 
bisdom aan alle vrijwilligers in de parochies die 
zich willen scholen in een bepaalde discipline.  
Mijn eerste benoeming in het bisdom was in 
1995 in het dekenaat Westland. Daar werkte ik 
als catecheet en begeleidde 20 basisscholen 
met hun catechese. Na 4½ jaar werd ik 
benoemd in het basispastoraat in de parochies 
van Nootdorp en Pijnacker. Daar ben ik 8½ 
jaar werkzaam geweest. In mei 2008 ben ik 
gevraagd om als pastoraal werkster aan de 
slag te gaan in de parochies van Leiderdorp - 
Zoeterwoude Rijndijk - Zoeterwoude Dorp en 
Stompwijk. Daar ben ik op 1 september 2011 
met pensioen gegaan. Sinds die tijd heb ik 
overal in het bisdom cursussen gegeven die 
deels waren gericht op toerusting van 
vrijwilligers in de kerk en daarnaast cursussen 
ten behoeve van de geloofsverdieping. Verder 
word ik regelmatig gevraagd om lezingen te 
houden of symposia te leiden.  
 
Sinds jaar en dag word ik persoonlijk spiritueel 
begeleid door de Jezuïeten. Door hen ben ik 
opgeleid tot persoonlijk, spiritueel begeleider. 
Het begeleiden van mensen die op zoek zijn 
naar God in hun leven is wellicht de mooiste 
taak waartoe ik mij geroepen voel. Ik wil dat, 
wat ik zelf heb mogen ervaren, graag delen / 
doorgeven. Het is voor ieder een persoonlijke 
weg en dat maakt het begeleiden boeiend en 
inspirerend. Vanuit deze hoedanigheid heb ik 
ook mogen meewerken aan het 
televisieprogramma ‘Op Zoek naar God’. In dit 
programma heb ik twee jonge mensen mogen 
begeleiden. (uitgezonden febr. 2013) 
Momenteel begeleid ik ± 10 mensen op hun 
spirituele weg. 
 
En dan nu mogen werken in de prachtige 
gemeenschap van de Regenboog. Ik zie het 
als een uitdaging om met u op weg te gaan. 
Naast het voorgaan, wil ik proberen om een 
vaste tijd in de week in de Regenboog   
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aanwezig te zijn zodat u mij altijd kunt 
benaderen met dat wat in u leeft. De precieze 
dag moet nog bepaald worden. Daarnaast zal 
ik mij sterk maken voor toerusting en 
verdieping van leden van verschillende 
werkgroepen en het geven van cursussen 
geloofsverdieping voor iedere belangstellende.  
Concreet staat er op de agenda in maart een  

cursus over de betekenis van de liturgie in de 
Goede Week. U leest er elders meer over.   
Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen, ik hoor 
het graag. Samen op weg het Nieuwe jaar in. 
Ik heb er zin in, hopelijk u ook. 
 
Marianne Hoogervorst 
Pastoraal werkster 
 

 
Opbrengst collecten november-december 2014 

 
Datum Naam van de zondag 1e mandje 2e mandje Kinder- 

nevendienst 
Bestemming 2e mandje 

      

23-nov 3e = Christus Koning € 108,00 € 110,90 € 8,70 PGL Predikantsplaatsen 

30-nov Advent 1 € 185,06 € 154,98 € 10,05 RK Nat. Jongerencollecte 

7-dec Advent 2 € 143,30 € 150,70 € 5,10 K in A Landelijk Pastoraat 

14-dec Advent 3 € 90,87 € 95,16 € 8,70 PGL Jongerendiaconaat 

21-dec Advent 4 € 107,00 € 98,05 € 9,40 RK adventsactie 

24-dec 18.00 uur - Kinderkerstfeest  € 219,91  K in A Kinderen in de Knel 

 21.30 uur - Kerstnacht € 405,27 € 298,42  RK adventsactie 

25-dec 10.00 uur - Kerstdag € 204,82 € 141,50 € 6,20 K in A Werelddiaconaat 

28-dec 1e zondag na Kerst € 70,97 € 59,10  Diaconie Leiden 

31-dec 19.00 uur - Oudjaar  € 56,85   Wijkkas Regenboog 

 

15-dec Gift via ds Smidt  € 100,00    

19-dec Rouwdienst Ans v.d. Lee € 242,43    

 
 

Reflectie bij schilderijen 
 
Tijdens de bijeenkomst in februari richten we 
onze aandacht op een klassiek thema uit de  
christelijke schilderkunst: de verdrijving uit het 
paradijs. We hebben dit thema al even zien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
langskomen op schilderijen over de 
Annunciatie, de Aankondiging aan Maria, maar 
ditmaal staan we er met aandacht bij stil. 
Zondeval, met schuld en boete als gevolg, is 
een thema dat in de kerk eeuwenlang een 
zwaar stempel op gelovigen heeft gedrukt. Dat 
heeft weerstand opgewekt, waardoor we het 
de laatste tijd nauwelijks over hebben. 
Toch hebben schuld en onvermogen hun eigen 
plaats in het leven van mensen. In de huidige 
maatschappij is er nauwelijks plaats voor, 
tenzij om mensen erom te veroordelen. Is het 
mogelijk onvermogen en schuld een eigen 
plaats te geven in ons leven? Welke steun 
biedt ons daarbij de Bijbelse boodschap? 
Kijkend naar de schilderijen begeven we ons 
met deze vragen op weg.         
 
 
 
Graag opgave bij ds. Smidt 
ds.smidt@gmail.com   
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Op weg naar Pasen…….. 
 

  
 
Het lijkt nog ver weg maar met Aswoensdag 
(18 februari) gaan we op weg naar Pasen (5 
april).  
De Veertigdagentijd roept op tot bezinning. Dit 
jaar wordt er op een bijzondere manier 
bezinning aangeboden t.a.v. de vieringen in de 
Goede Week. Witte Donderdag – Goede 
Vrijdag – Paaswake. Maar ook Palmzondag en 
Pasen zelf zullen aan bod komen. Al deze 
dagen lijken zo vertrouwd, maar vragen van 
ieder van ons om op een persoonlijke wijze 
met Jezus mee te gaan op Zijn weg naar 
Nieuw Leven.  
 
Hoe doe je dat? Wat betekenen deze dagen 
voor ons geloofsleven? Voor ons Christenzijn 
in de plaatselijke gemeenschap? Welke 
symbolen en rituelen maken deze dagen zo 
bijzonder? 
Op drie zondagen zullen we na de viering bij 
elkaar komen voor een stukje verdieping. We 
beginnen op zondag 1 maart. Vanaf een 
kwartier na de viering (± 11.15 uur) zullen we 
ons buigen over de inhoud van de viering van 
Palmzondag en Witte Donderdag. Uiterlijk 
ronden we deze bijeenkomst af tussen 12.15 
uur en 12.30 uur. 
Zo ook op zondag 15 maart waar we ons 
verdiepen over dat wat de Kerk ons aanreikt 
t.a.v. de viering van Goede Vrijdag.  
Tot slot zullen we op zondag 29 maart de 
viering van de Paaswake en Pasen nader 
bekijken.  
 
Al deze bijeenkomsten zijn dus één uur  qua 
lengte en worden geleid door Marianne 

Hoogervorst. Ieder die meer wil weten van de 
onderlinge verhoudingen van deze bijzondere 
dagen is van harte welkom. Het is prettig als u 
zich van tevoren aanmeldt, dan hebben we 
enig idee op hoeveel mensen we moeten 
rekenen. U kunt zich aanmelden bij Ingrid 
Weitenberg tel. 5211963 of Email: 
ingridjam@hotmail.com. 

 
Film in de Regenboog  
 
In februari zijn er twee filmavonden in de 
Regenboog. 
 
Donderdag 5 februari 
tijd 19:30 
 
De film “Keeping Mum” is een Britse 
tragikomedie uit 2005 onder regie van Niall 
Johnson en met onder anderen Rowan 
Atkinson, Kristin Scott Thomas en Maggie 
Smith. Centraal staat het gezin met 
opgroeiende kinderen van dominee Walter 
Goodfellow in een Engels dorpje. Het raakt 
aan de thema’s van de westerse 
geseculariseerde samenleving. De film laat de 
kwetsbaarheid van een gezin en huwelijk zien. 
Walter is zo verdiept in zijn eigen wereld dat hij 
blind is voor de problemen van de overige 
gezinsleden; trouw, pesterijen en foute 
vriendjes. Een knap verhaal met een blije 
verrassende ontknoping. 
Na de film zal Boudewijn Nieuwenhuijse het 
gesprek leiden. 
Let op de aanvangstijd. 
 
Dinsdag 17 februari 
tijd: 19:30 uur 
entree: 5 euro 
 

 
De Italiaanse film: Il finestra di fronto (It. 2003) 
Giovanna, een vrouw van achter in de twintig 
is op jonge leeftijd getrouwd met Filippo. Ze 
wonen met hun twee kinderen in een klein 
appartement in Rome. Zij werkt als 
boekhoudster op een kippenfarm, hij heeft een   
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slecht betaalde deeltijdbaan. Tijdens een 
wandeling komen ze een oude man tegen 
(Massimo Girotti) die zijn geheugen heeft 
verloren. Filpippo neemt hem mee naar huis. 
Via flashbacks deelt hij zijn geheimzinnige 
verleden met Giovanna. Hij brengt haar ook in 
contact met Lorenzo, haar overbuurman, op 
wie zij in stilte verliefd is. Wanneer Lorenzo 
vertrekt, moet Johanna een keuze maken 
tussen droom en werkelijkheid, gevoel en 
verstand. Zo begint zij op indrukwekkende 
wijze haar leven opnieuw en blijft trouw aan 
wat zij ten diepste wil. Ingetogen acteerwerk, 
fraaie muziek, genomineerd voor de beste 
Europese film. Na de film praten we na met 
elkaar en onder begeleiding van ds. Ronald 
DaCosta. 
Let op de begintijd! 
 

Bijeenkomsten 
jongerengroepen 
 
De jongvolwassenen hopen bij elkaar te 
komen op maandag 9 februari om 19.45 uur in 
de pastoreskamer. Ze wisselen met elkaar van 
gedachten over thema’s uit het leven. Ook de 
eigen dagelijkse werkelijkheid en het leven 
vanuit je geloof komt in de gesprekken 
uitgebreid aan bod. Mocht je geïnteresseerd 
zijn om eens te komen kijken, neem dan 
contact op met Wander Gubler. 
Er is weer plaats voor nieuwe leden, dus we 
zouden het erg leuk vinden versterking te 
krijgen. wander_gubler@hotmail.com.    
 
De jonge gezinnen of misschien beter jongeren 
onder de 50 komen bij elkaar op maandag 16 
februari, om 20.00u. Heb je zin om te komen? 
Van harte welkom. We zijn begonnen op deze 
avonden Bijbelgedeelten met elkaar te lezen 
volgens de methode van de lectio divina: wat 
zegt dit Bijbelwoord op dit moment tegen mij. 
Met elkaar delen we wat er naar aanleiding 
van de tekst aan gedachten en vragen naar 
boven komt. Jan-Pascal van Best kan je alle 
informatie geven als je zin hebt om een keer 
mee te komen doen. Van harte welkom. 
janpascal@vanbest.org  

 
Ga mee 
 
Het jaarlijkse 
uitstapje dat de 
werkgroep 
Wijkcontacten 
organiseert, zoekt 
het dit jaar dicht bij 
huis. We blijven op 
zondag 8 maart in 

Leiden en gaan naar de Lokhorstkerk. 
We wonen eerst de viering (10:15) bij en 
hebben aansluitend een ontmoeting met de 
mensen uit de geloofsgemeenschap van de 
Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente. 
We sluiten het geheel af met een lunch in de 
stad (op eigen rekening). 
 
Opgeven bij: Edo Elstak voor 27 februari 2015 
ejh.elstak@telfort.nl 

 
Inzameling van papier, metalen 
en ook kleding…. Wie komt 
ons team versterken? 
 
Na ruim 21 jaar prettig te hebben 
samengewerkt met de Kringloopwinkel 
Slaaghwijk, kwam hieraan per 1 januari van dit 
jaar abrupt een einde. Het inzamelingspleintje 
ziet er zonder de vertrouwde auto van de 
kringloop op die ene donderdag van de maand 
anders, wat kaal, uit. 
Vliko zorgt er nu voor, dat er binnenin de grote 
papiercontainer behalve de bak (voor metaal) 
een extra plastic minicontainer staat; deze 
dient voor de inzameling van goede kleding 
(ook goed en samengebonden schoeisel). Na 
afloop van de dag wordt de kleding door een 
gespecialiseerd bedrijf opgehaald. De winst 
van dát bedrijf gaat ook naar een goed doel. 
Daarnaast is er plaats voor meer vrijwilligers, 
die met ons mee willen doen het urenrooster 
voor de dag van inzameling soepel aan te 
houden. Heeft u een neef of nicht, buurvrouw 
of –man, vriend of vriendin, die een 
aantrekkelijke en nuttige bezigheid zoekt, 
maak hem of haar attent op deze mogelijkheid.  
Met uw hulp kunnen we blijven zorgen voor 
een goede jaaropbrengst, en … bewijzen we 
het milieu een goede dienst. 
 
Voor inlichtingen en aanmelden : tel 
0715213506, email dmtalma@hetnet.nl . 
 
Namens de Milieugroep ‘voor het goede doel’, 
Dick Talma 

 
Hoe voelen moslims zich? 
 
Toen een paar maanden geleden de 
djihadisten van ISIS zich op gruwelijke wijze 
vergrepen aan christenen, sjiieten, alevieten 
en jezidi's,  aan de eigen islamitische 
bevolking en aan onschuldige westerlingen, 
waaronder hulpverleners, kwam de vraag op: 
wat doet dat met Nederlandse moslims? 
Voelen zij zich in het nauw gebracht 
bijvoorbeeld? Dominee Inge Smidt stelde die   
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vraag aan de orde in de werkgroep Vorming en 
Toerusting. De werkgroep vond dat we maar 
eens contact moesten opnemen met de 
Marokkaanse moskee. Misschien konden we 
hen een teken van meeleven of iets dergelijks 
geven. 
Waarom de Marokkaanse moskee? In feite 
bevinden zich in de Merenwijk en Leiden-
Noord vier geloofsgemeenschappen: de 
katholieke kerk aan de Herensingel, de Turkse 
moskee bij het Kooiplein, de nieuwe 
Marokkaanse moskee aan de Willem de 
Zwijgerlaan en de Oecumenische 
geloofsgemeenschap in de Regenboog. 
Op Hemelvaartsdag 2006 hielden we in de 
Regenboog een multi-religieus en multi-
cultureel festival onder de titel Kleurrijk 
Geloven. Van islamitische zijde werd daaraan 
deelgenomen door de Marokkaanse moskee, 
die toen nog gevestigd was in een voormalige 
garage in Leiden-Noord. Dat festival werd nog 
gevolgd door enkele ontmoetingsavonden, o.a. 
met een Turkse en een Marokkaanse 
vereniging in de Slaaghwijk. Ook bezochten 
verschillenden van ons de nieuwe moskee ter 
gelegenheid van de opening. We zijn er dus 
geen onbekenden. 
 
Toen ik recent over de bovenstaande vragen 
contact zocht met het moskeebestuur werd dat 
zeer gewaardeerd. Ik werd uitgenodigd voor 
een gesprek met Abdel Bouzzit, vice-voorzitter 
van het moskeebestuur. Hij gaf aan, dat de 
morele steun van onze kant zeker op prijs 
wordt gesteld. In het gesprek werd tegelijk ook 
duidelijk dat de moslimgemeenschap, voor 
zover die door de moskee wordt bereikt, zeer 
zelfbewust zichzelf wil redden. Concreet 
kunnen we vanuit de Regenboog weinig 
daaraan weinig bijdragen.      
 
De moskeegemeenschap is zeer actief. De 
gebruikers van de moskee tellen 1500 
mensen, waarvan 600 kinderen. De 
verenigingsleden brengen zelf alle kosten op. 
De imam is meer dan volle dagen bezig, 
kinderen krijgen les en met jongeren vinden 
vormingsbijeenkomsten plaats, begeleid door 
universitaire theologen, waaronder Rafik 
Dahman. De sociaal-maatschappelijke 
commissie organiseert projecten over 
onderwerpen in de zorg, de leefbaarheid en 
het onderwijs. De imam geeft in zijn preken 
heel concrete aanwijzingen, bijvoorbeeld dat je 
vrijwillig iets moet doen in de voetbalclub van 
je zoon. 
 
De integratie van allochtonen gaat wel voort. 
Ouders van de tweede en derde generatie 
begrijpen veel beter de cultuur en de normen 

en waarden van de Nederlandse maatschappij 
en spelen hierop in, in plaats van zich ervan af 
te zonderen.  “ De generatie van mijn vader 
werd wel met meer gastvrijheid in Nederland 
ontvangen, dan de tegenwoordige 
asielzoekers.” Misschien hadden de 
Nederlanders op dat moment de ervaring van 
de vrij soepele integratie van de Indische 
Nederlanders en de Surinamers, die natuurlijk 
goed Nederlands spraken. 
De moslimgemeenschap vindt het onterecht 
als zij wordt aangesproken op radicalisme en 
terrorisme. Abdel Bouzzit: “Waarom zouden wij 
ons moeten distantiëren?  De moslims willen 
graag deel zijn van de Nederlandse 
maatschappij. Als deze samenleving 
gezamenlijk zich wil distantiëren van alle 
vormen van onverdraagzaamheid dan doen de 
islamitische Nederlanders natuurlijk ook mee. 
De moskee zet zich wel in voor een “antivirus” 
tegen radicalisme. Een goede, theologisch 
ondersteunde, kennis van het geloof is daarbij 
van groot belang. Die kennis moet dan worden 
overgedragen. Samen met het uitdragen van 
tolerantie; religie is ieders persoonlijke keuze. 
Jongeren worden ook gewaarschuwd voor 
verkeerde denkbeelden. Gelukkig is er in 
Leiden minder radicalisering dan in andere 
steden.” 
 

 
 
 
Is er dan geen probleem? Zeker wel. Veel 
moslims krijgen wel een gevoel van er niet bij 
horen. Ze krijgen te maken met discriminatie of 
met een omgeving die hen wantrouwt, wat 
(soms) gevoed wordt door de Haagse politiek 
en benadering door de Nederlandse media. 
Maar er is vertrouwen in de rechtsstaat en er is 
weerbaarheid.  Bij kansarme jongeren is dit 
vertrouwen en de weerbaarheid minder sterk. 
Zoals iedereen vindt ook het moskeebestuur 
het moeilijk om het probleem van  jongeren die 
zich afzetten  op te lossen. Dit vraagt om een 
integrale aanpak. “Maar we doen onze best om 
hen op allerlei manieren te bereiken. Een van 
deze manieren is  dat er voor hen een  
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kampweek wordt georganiseerd met veel 
sport, spel en educatie en die werkt wel 
positief.”   
 
Abdel Bouzzit en ik beloofden elkaar contact te 
blijven houden. Misschien kan er weer eens 
een ontmoetingsbijeenkomst worden 
georganiseerd of kunnen onze pastores en de 
imam eens met elkaar kennismaken. 
Arie Korteweg 
 
NB. Dit is geschreven voordat de recente 
gebeurtenissen in Frankrijk plaatsvonden. 

 
Oproep Crèche 
 

Wie wil mee-
helpen bij de 
crèche van de 
Regenboog? 
Tijdens elke 
viering worden 
de jongste 
kinderen op-
gevangen bij de 
crèche. 
Elke keer wordt 
een ouder sa-
men met een 
jongere inge-
roosterd. Wij 
breiden graag 
ons team uit met 
nieuwe ouders 
(vaders, moe-

ders, grootouders....) of jongeren die het leuk 
vinden om enkele keren per jaar de jongste 
kinderen op te vangen tijdens de kerkdienst. 
Door het team wat groter te maken kan iede-
reen minder vaak ingezet worden zodat de 
belasting niet te hoog wordt. 
Ieder die meer informatie wil of die zich wil 
aanmelden kan een kijkje komen nemen bij de 
crèche en contact opnemen met  
Nizet Dijkstra. 

 
Veertigdagenretraite ‘Eeuwig 
duurt zijn trouw’ 
De Jezuïeten hebben na een Adventsretraite 
nu ook een retraite uitgewerkt voor de 
Veertigdagentijd. U kunt aan die retraite 
deelnemen via uw computer maar er is ook 
contact met andere retraitanten mogelijk.  
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
U meldt zich aan bij www.ignatiaansbidden.org 
door uw mailadres achter te laten. U krijgt dan 
met ingang van Aswoensdag (= 18 februari) 

dagelijks een Bijbeltekst toegestuurd waar u 
mee kunt bidden. In diezelfde mail staat hoe u 
het gebed kunt vormgeven.  
Daarnaast is er in de Regenboog de 
mogelijkheid om elke week met elkaar te delen 
wat dit met u heeft gedaan. U kunt daar ook 
met vragen terecht of ideeën op doen. Deze 
groepsgesprekken zullen plaatsvinden op de 
woensdag en wel op de volgende data: 18 
februari – 4 maart – 11 maart- 18 maart – 25 
maart 1 april van 10.30 uur tot uiterlijk 11.30 
uur.  
Voor de groepsgesprekken dient u zich apart 
aan te melden. Zie de site of onderstaand 
adres. 
Let wel, de groepsgesprekken zijn een extra 
aanbod. Als u er de voorkeur aan geeft om het 
traject alleen te gaan, prima. Besef dat je dit 
nooit alleen doet. In de Advent hebben er in 
het Nederlandstalige gebied van Nederland en 
België bijna 8000 mensen meegedaan.  
 
U bent van harte uitgenodigd. 
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 
Email: hoogerv2@xs4all.nl 

 
Wereldgebedsdag in de 
Hartebrugkerk 
 

 
Vrijdag 6 maart 2015 vieren we om 20.00 uur 
Wereldgebedsdag in de Hartebrugkerk, hoek 
Lange Mare / Haarlemmerstraat.  
“Begrijp je mijn liefde?” vraagt Jezus zijn 
leerlingen, nadat hij hen de voeten heeft 
gewassen. (Joh 13). Wat betekent de liefde 
van God voor ons en voor onze 
gemeenschap? Vragen we samen met 
vrouwen van de Bahama’s. Zij hebben de 
liturgie voor deze dienst geschreven vanuit 
heel diverse kerkelijke achtergronden, rooms-
katholiek, anglicaans, baptisten, methodisten 
e.a. Zon- en schaduwkanten van hun land 
brengen ze voor God: de adembenemend 
mooie stranden, de vriendelijke mensen, maar 
ook het frequente huiselijke geweld of de 
verwoesting van de kwetsbare natuur door het 
toerisme.  Hoe ervaren wij de liefde van God?   
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En hoe volgen we daarom Jezus voetsporen 
na? In deze dienst laten we ons door deze 
gebeden en lezingen uit de Bahama’s 
inspireren. 
De collecte is bestemd voor projecten op de 
Bahama’s. 
Wilt u meedenken in de voorbereiding of meer 
informatie hierover, dan kunt u contact 
opnemen met Barbara Heubeck, Tel 071-
5223403 of heubeck@hetnet.nl. 

 
Vooraankondiging 
Parochiedag 2015 Bisdom 
Rotterdam 
 
Feest van geloof en ontmoeting 
 
Op 15 november 2014 is in het bisdom 
Rotterdam het Laurentiusjaar gestart. In het 
leven van de heilige diaken Laurentius komen 
geloof en daden van liefde op inspirerende 
wijze bij elkaar.  
 
De jaarlijkse parochiedag zal in het teken 
staan van het Laurentiusjaar en vindt plaats op 
zaterdag 7 februari 2015. Thema van deze 
bijeenkomst is een bezinning op de H. 
Laurentius als geloofsgetuige en zijn betekenis 
als patroon van het bisdom Rotterdam.  
 

 
 
Bisschop Van den Hende zal stilstaan bij de 
betekenis van de H. Laurentius voor ons 
bisdom. Pater Dries van den Akker sj zal 
vertellen over het leven van de H. Laurentius. 
Voorts zullen er enkele workshops zijn waarin 
de deelnemers aan de slag gaan met recent 
catechetisch materiaal.  

 
De parochiedag draagt een feestelijk karakter 
met gesprek, bemoediging en de viering van 
de H.Eucharistie.  
 
De bijeenkomst vindt plaats in de parochie 
Church of Our Saviour, Koningin Marialaan 2, 
Den Haag en duurt van 10.00 tot 13.30 uur. 
 
Robert Jan Peeters 
coördinator Laurentiusjaar 

 
Leidse Vrijwilligersprijs 
 
Zonder vrijwilligers zou het leven een stuk 
saaier zijn. Sportclubs, kerken, culturele 
organisaties, ze draaien allemaal voor het 
overgrote deel op vrijwilligers. Maar ook 
zorginstellingen kunnen nauwelijks zonder de 
hulp van mensen die zich belangeloos 
inzetten. De jury van de Leidse Vrijwilligersprijs 
wil die mensen graag in het zonnetje zetten. 
Ieder jaar op of rond internationale vrijwilligers 
dag (7 december) wordt daarom de Leidse 
Vrijwilligersprijs (voorheen Co Verhoogprijs) 
uitgereikt. Deze prijs is een symbolisch 
eerbetoon aan de Leidse vrijwilliger van het 
jaar. Naast de Leidse Vrijwilligersprijs wordt er 
ook een Aanmoedigingsprijs voor jongeren en 
een Organisatieprijs uitgereikt. 
 
Ton Lommers wint Leidse Vrijwilligersprijs 
2014 

 
Ton Lommers heeft de Leidse Vrijwilligersprijs 
2014 gewonnen. Hij ontving de prijs - het 
bronzen beeldje gemaakt door de Leidse 
kunstenaar Piet de Boer - op 10 december jl. 
uit handen van wethouder Roos van Gelderen 
tijdens de feestelijke uitreiking in de Burgerzaal 
van het Stadhuis. Ton Lommers ontving de 
prijs voor zijn jarenlange inzet bij onder andere 
Natuur- en Milieueducatie, waar hij betrokken 
is bij de opleiding van natuurgidsen en zich   
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inzet voor de Vereniging Leidse Schooltuinen. 
Daarnaast is hij medeoprichter van de 
Stichting De Bloeiende Kip, bestuurslid van het 
Vicariaat in de Merenwijk en is hij jarenlang lid 
geweest van de stedenband Leiden-Juigalpa. 
 
De Aanmoedigingsprijs voor jongeren tot en 
met 27 jaar werd overhandigd aan Nathalie 
Walraad, al jarenlang zeer actief als vrijwilliger 
bij zwemvereniging De Zijl. Zij is daar 
gediplomeerd leskracht, assistent-coördinator, 
KNZB-waterpolotrainer en scheidsrechter bij 
wedstrijden van de jeugdteams. 
 
Voor het eerst werd dit jaar de Organisatieprijs 
uitgereikt. Hiermee wil de jury een Leidse 
vereniging, instelling of organisatie, die op een 
bijzondere manier met haar vrijwilligers 
omgaat, in het zonnetje zetten. Deze prijs ging 
naar Stichting Gilde Samenspraak Leiden, die 
sinds 2006 met zo’n 600 vrijwilligers bijna 1200 
taalmaatjes met de Nederlandse taal helpen. 
In september start de aanmelding voor de 
Leidse Vrijwilligersprijs 2015, de 
Aanmoedigingsprijs voor jongeren en de 
Organisatieprijs. Volg ons op onze website 
www.leidsevrijwilligersprijs.nl 
 
Jury Leidse Vrijwilligersprijs 

 
 
Dag of nacht 

 
Dat het waaien van de Geest kan inspireren, 
heb ik net aan den lijve ondervonden. Hoewel 
de uiterste inleverdatum voor de kopij van het 
Bulletin al ruimschoots verstreken was, 
slaagde ik er maar niet in een column te 
schrijven. Ik had de moed al zo'n beetje 
opgegeven, en ging met Co de nachtelijke dijk 

op voor zijn laatste wandeling.Het stormde en 
hoewel het al over halfeen was, had ik het 
gevoel dat ik op klaarlichte dag liep te 
wandelen. Al genietend van de storm en het 
woest kabbelende water van de Zijl, kwam het 
idee voor deze column in me boven. 
 
Toen ik een jaar geleden voorlichting gaf op de 
school van mijn nichtjes, spraken we onder 
andere over het feit dat ik geen licht en donker 
waar kan nemen en dat ik dus ook niet weet of 
het dag of nacht is. Ik probeerde de kinderen 
uit te leggen dat als ik niet op de een of andere 
manier zou weten hoe laat het is, de nacht 
voor mij aan kan voelen als dag. 
Omdat ik een horloge heb en bovendien luister 
naar de radio of televisie, weet ik altijd wel zo'n 
beetje hoe laat het is. Het zal me dus nooit 
overkomen dat ik 's nachts denk dat het dag is, 
of andersom. Maar het is dan een kwestie van 
weten. Voelen of horen of het licht of donker is, 
kan ik meestal niet.  
Vooral de nacht heeft voor mij soms echt de 
sfeer van de dag. Er hangt dan een bepaalde 
energie in de lucht. Het is niet koud, vogels zijn 
nog druk met elkaar in gesprek, er zijn nog 
veel mensen op de been of de wind vult de 
lucht met zijn gebulder. Soms is het zelfs net of 
ik de warmte van de zon kan voelen, hoewel 
die overdag niet eens geschenen heeft. Het is 
heel typisch om dan buiten te lopen en te 
weten dat het nacht is, maar het gevoel te 
hebben dat het ook twaalf uur eerder of later 
zou kunnen zijn.  
Er zijn ook momenten waarop ik wel degelijk 
merk dat het nacht is. Ik ervaar dat vooral als 
het erg koud of heel erg stil is. Ook als het heel 
donker is heb ik soms het gevoel dat ik dat 
werkelijk kan ervaren. Het lijkt dan net alsof 
alles wat doffer klinkt en de lucht zwaarder en 
beklemmender is.  
  
Vaak loopt mijn moeder met ons mee tijdens 
de laatste wandeling van de dag. Ze vertelt 
dan hoe donker het is en of ze sterren kan 
zien. Soms geeft ze ineens een uitroep van 
schrik, omdat een bliksemschicht de hemel 
verlicht. Het blijft voor mij iets merkwaardigs 
dat er zo veel is dat mij ontgaat en waarvan ik 
me totaal geen voorstelling kan maken. Dat 
een feitelijk zo klein zintuig als het oog, zo'n 
enorme invloed kan hebben en letterlijk het 
verschil kan maken tussen dag of nacht. 
 
Www.stekeblind.nl 

  



16 
 

 

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; 
 
 
 
 

 
Februari   

Di 03  Inleverdatum kopij Bulletin 2 

Do 05 19.30 u Filmavond 

Ma 09 19.45 u Jongvolwassenen 

Do 12 19.00 u Eucharistieviering in het Stiltecentrum 

Ma 16 20.00 u Jonge gezinnen 

Di 17 19.30 u Filmavond 

Wo 18 10.30-11.30 u Groepsgesprek Veertigdagenretraite 
Maart   

Zo 01 11.15-12.15 u Op weg naar Pasen 

Wo 04 10.30-11.30 u Groepsgesprek Veertigdagenretraite 

Zo 08 10.15 u Bezoek Lokhorstkerk 

Do 12 19.00 u Eucharistieviering in het Stiltecentrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


