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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 
 
“Het milieu staat weer hoog op de agenda van de 
christelijke kerken”, meldt het dagblad Trouw van 
5 september. “Ter voorbereiding op de 
internationale klimaatconferentie, die van 30 
november - 11 december plaatsvindt in Parijs, 
trekken de kerken alle registers open om te 
wijzen op het belang van het milieu”. Ook het 
Bulletin dat voor u ligt, is voor een groot deel 
gewijd aan dit thema. In het artikel “Kerken: 
“Maak haast met de aanpak van 
klimaatverandering” leest u hoe de Raad van 
Kerken in Nederland een ernstige oproep doet 
aan de overheden om mee te werken aan een 
internationaal bindend klimaatakkoord in Parijs. 
De informatie over de Regenboogzondag op 4 
oktober geeft aan dat op die dag de schepping, 
met name de tweede schepping na de 
zondvloed, waarschijnlijk een belangrijk thema 
wordt. De Rozenkring probeert op die dag een 
onconventionele interpretatie van het verhaal van 
Noach in een toneelstukje te verbeelden. 
Tenslotte schrijft Barbara Heubeck een 
enthousiast artikel over een Pelgrimage voor 
klimaatgerechtigheid, een “klimaatloop” naar 
Parijs. 
 
Andere naar buiten gerichte activiteiten vinden 
plaats in de Vredesweek, die als thema heeft 
“Vrede verbindt”. Op maandagmiddag 21 
september wordt u uitgenodigd voor een 
Vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden en op 
zondagmiddag 20 september voor de “Walk of 
Peace” in het centrum van Den Haag. 
 
Natuurlijk zijn er ook activiteiten in en rond de 
Regenboog. De AKM werkt aan een nieuwe 
bestuursstructuur voor onze geloofsgemeen-
schap. Ds. Inge Smidt kondigt een nieuwe reeks 
avonden aan over “de taal van de muziek”. 
Jongerengroepen zoals de Jongvolwassenen en 
de Jonge gezinnen vinden het leuk als er zich 
nieuwe deelnemers melden. Tenslotte staan er 
weer vier filmvoorstellingen op het programma, 
waarvan de eerste plaatsvindt op 15 oktober. 
 
Het Leger des Heils en Alzheimer Nederland 
zoeken collectanten. Tot 26 oktober kunt U 
voordrachten doen voor de Leidse 
Vrijwilligersprijs, de Aanmoedigingsprijs voor 
jongeren van 18-27 en de Organisatieprijs.. 
Zowel Oikocredit als het Nederlands 
Bijbelgenootschap vragen aandacht voor hun 
activiteiten. Het Bulletin wordt rammelend en 
krakend afgesloten met een column van onze 
organist Frank Resseler. 
 
De redactie  
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Meditatie 
 

 
 
Die zachte fluistering, was jij dat God? 
Heel zacht, heel stil, haast ongemerkt? 
Zó dat ik het eerst niet hoorde? 
Luisterde ik niet goed? 
Sprak jij te stil? 
 
Of hoorde ik je niet 
omdat jouw aanwezigheid zo vanzelf spreekt 
en jouw fluistering er altijd is? 
 
Net als de wind, 
die door de bomen ruist, 
die mijn gezicht streelt, 
en die pas opvalt als hij zwijgt. 
 
Zoals de lucht 
die ik in- en uitadem 
er altijd is. 
Ongemerkt. 
Gewoon. 
Onmisbaar. 
 
Ik mocht je gaan ervaren, God, 
in de warmte van mens tot mens, 
in een blik, een handdruk, een gebaar. 
 
En gaandeweg de rit, 
langzamerhand, op kousenvoeten, 
ben ik het gaan horen: 
jouw roep naar mensen en naar mij. 
 
Blijf ons altijd roepen, God! 
 
Een aantal mensen heeft mij gevraagd naar de 
tekst van de meditatie die ik op zondag 19 juli in 
de viering uit heb gesproken. Het gaat om de 
tekst aan het einde van de overweging. 
Ik deel het hierbij met u. De schrijver is voor mij 
helaas onbekend. 
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 

Kerken: ‘Maak haast met de 
aanpak van klimaatverandering’ 
 
In een aanloop naar de klimaattop in Parijs heeft 
het moderamen van de Raad van Kerken een 
verklaring doen uitgaan waarin het belang van 
goede afspraken wordt onderstreept. De kerken 
vragen de overheden daarin ‘haast te maken’ 
met de aanpak van de klimaatverandering. 
Hieronder is de verklaring integraal opgenomen. 
 
Op 30 november 2015 vindt in Parijs de 21e 
internationale klimaatconferentie plaats onder 
leiding van de Verenigde Naties. De urgentie van 
het probleem van een mondiale 
klimaatverandering is groter dan ooit. Wanneer 
de schepping, het leven en de menselijke 
waardigheid in het geding zijn, zeker wanneer het 
om de meest kwetsbaren gaat, is het aan de kerk 
om op te staan en te spreken in het publieke 
debat. De kerken verenigd in de Raad van 
Kerken roepen de Nederlandse overheid op om 
zich maximaal in te spannen om in internationaal 
verband tot een ambitieus en bindend 
klimaatakkoord te komen. 
 
 
De kerken vertolken in de maatschappelijke 

discussie over klimaatverandering een eigen 
geluid. Zorg voor de schepping en 
verantwoordelijkheid voor huidige en komende 
generaties maken deel uit van de kern van het 
christelijk geloof. In het maatschappelijk debat, 
dat veelal vanuit het perspectief van de 
technologie of de economie wordt gevoerd, willen 
de kerken samen met andere organisaties het 
onmisbare morele en humanitaire gezichtspunt 
ter sprake brengen. Klimaatverandering is 
immers een moreel vraagstuk nu de schepping, 
het menselijk welzijn van huidige én toekomstige 
generaties en de humaniteit in het geding zijn. 
Humaniteit omvat voor ons de compassie met, 
het respect voor en verantwoordelijkheid voor 
heel de schepping, nu en later. De afgelopen 
decennia hebben een grote wetenschappelijke, 
technologische en economische vooruitgang 
laten zien. Miljoenen mensen zijn daardoor uit  
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extreme armoede geraakt. Maar deze 
vooruitgang kent ook een keerzijde: de 
ongelijkheid neemt toe en de schade aan natuur 
en milieu zijn desastreus. De enorme welvaart in 
delen van de wereld heeft er niet voor gezorgd 
dat alle mensen in deze welvaart eerlijk delen. 
Evenmin heeft zij de snelle daling van 
biodiversiteit, verarming van ecosystemen en 
onvoorstelbare schade aan het milieu 
voorkomen. Klimaatverandering als gevolg van 
de uitstoot van broeikasgassen dreigt de 
allerarmsten het hardst te raken, terwijl zij de 
minste mogelijkheden hebben zichzelf te 
beschermen. Extreme weersomstandigheden, 
droogte, waterschaarste en een stijgende 
zeespiegel zijn de ernstige gevolgen van 
klimaatverandering en brengen miljoenen 
mensen en talloze dieren en planten in gevaar. 
Dit alles staat in schril contrast met de 
schoonheid en rijke schakering van de schepping 
die God gegeven heeft. 
 
De kerken in Nederland verklaren zich, in 
navolging van het evangelie van Jezus Christus, 
solidair met de meest kwetsbaren op deze 
wereld. Zij moedigen hun eigen leden aan tot 
gedrag dat leidt tot duurzame ontwikkeling. Ze 
roepen overheden op zich tot het uiterste in te 
spannen en de noodzakelijke maatregelen te 
nemen om klimaatverandering te beperken. Ook 
vragen de kerken iedereen van goede wil om 
samen te werken aan een eerlijke economie die 
in dienst staat van het goede leven van mensen 
en van heel de schepping. Een economie waarin 
mensen solidair zijn en waarin de schepping als 
gave wordt beschouwd en behandeld. De 
vruchten van de schepping behoren een ieder 
toe te komen en ook de generaties na ons 
hebben recht op een leefbare aarde waarop zij 
zich kunnen ontwikkelen. 
 
In deze verklaring voelen wij als Nederlandse 
kerken ons verbonden met de kerken in alle 
delen van de wereld. Overal op de wereld 
dringen kerkleiders erop aan de dreiging van een 
door mensen veroorzaakte grote 
klimaatverandering af te wenden. Zo schreef 
paus Franciscus in de encycliek ‘Laudato Si’: “De 
klimaatverandering brengt een eenduidige, 
definitieve en onafwendbare ethische opdracht 
met zich mee tot handelen (....) De vaststelling 
van een internationaal klimaatverdrag is een 
zware ethische en morele noodzaak’. De 
secretaris-generaal van de Wereldraad van 
Kerken heeft onlangs gewezen op ‘het recht te 
hopen’: “Eén van de ergste acties die we ten 
opzichte van elkaar kunnen plegen is het 

hopen’: “Eén van de ergste acties die we ten 
opzichte van elkaar kunnen plegen is het 
wegnemen van de hoop bij de ander (....). We 
hebben als mensen een recht om te hopen. Dit 
gaat om meer dan pessimisme of optimisme. Het 
gaat over hoop als een gave en een kracht om 
veranderingen die noodzakelijk zijn te initiëren en 
te implementeren’. Hoop is niet een passief 
verwachten, maar een actief werken aan het 
behoud van de aarde als het ‘gemeenschappelijk 
huis’ (paus Franciscus) van mens, plant en dier. 
Hoop is actief werken aan vrede en 
gerechtigheid. Wij roepen iedereen op hieraan 
naar vermogen bij te dragen, in het bijzonder hen 
die namens ons zullen deelnemen aan de 
klimaatconferentie in Parijs. 
 
Concreet vragen wij om: 

 
1. Te werken aan een internationaal bindend 
klimaatakkoord met als doel de opwarming van 
de aarde te beperken tot beneden de 2 graden 
Celsius. Dit akkoord dient heldere en bindende 
afspraken over doelen en verantwoordelijkheden 
van alle partijen te bevatten, inclusief een 
controle systeem, waarbij de voortgang van de 
uitvoering van de maatregelen met regelmaat 
gerapporteerd wordt.  
Als kerken leveren we daaraan een bijdrage door 
op diverse niveaus binnen de kerken en in 
samenspraak met mensen buiten de kerk 
bezinning te stimuleren, onder meer in het kader 
van een ‘pelgrimage van gerechtigheid en vrede’, 
die de betrokkenheid op de schepping 
onderbouwen en oproepen tot een duurzame 
levensstijl. 
 
2. In te zetten op duurzame economische 
ontwikkeling, die koolstofarm is en waarbij ieder 
telt (de behoeften en rechten van wie en wat 
kwetsbaar is, moeten steeds meetellen). Als 
kerken in Nederland spannen we ons daarom 
ook in voor zover het in ons vermogen ligt 
daaraan bij te dragen met een levensstijl die   
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rekening houdt met elementen van 
duurzaamheid. Kerkelijk gemeenten verklaren 
zich steeds vaker tot ‘groene gemeenten’. 
 
3. Te werken aan het klimaatbestendiger maken 
van landen die het meest kwetsbaar zijn voor de 
gevolgen van klimaatverandering, met een 
ambitieuze inzet van de meest welvarende 
landen met de grootste (historische) uitstoot van 
broeikasgassen. 
 
Wij wensen de onderhandelaars in Parijs veel 
wijsheid en inspiratie toe. Moge deze conferentie 
de doorbraak brengen die zo dringend nodig is. 
 
Bron: www.raadvankerken.nl 

 
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 27 september  26e zondag door het 
jaar 
Op deze zondag lezen we uit het boek Numeri en 
uit het evangelie volgens Marcus. De lezingen 
gaan over uit welke bron wij handelen. Worden 

wij geleid door de Geest van God in ons doen en 
laten? Dan mogen we er van uit gaan dat het 
goed is en zuiver. Wij worden opgeroepen om 
het zout der aarde te zijn. Zout geeft smaak in 
het leven, bewaart ons voor bederf. Hoe mooi is 
het dat we dit juist lezen op de dag dat er twee 
kinderen door het H. Doopsel in de 
geloofsgemeenschap worden opgenomen. 
Elders vindt u hierover meer. 
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 
 
Zondag 4 oktober is het Regenboogzondag.  
 
We vieren dat we als geloofsgemeenschap weer 
een nieuw seizoen met elkaar in mogen gaan. 
Op het ogenblik zijn allerlei mensen  
bezig een feestelijke zondag voor te bereiden. 
Marianne en Inge zullen samen voorgaan in een 
viering waarin de schepping waarschijnlijk een 
grote rol gaat spelen. Niet alleen is er door paus 
en PKN opgeroepen om in september te bidden 
voor de schepping, ook komt er eind dit jaar een 
grote klimaatconferentie en trekken mensen ter 
voorbereiding daarvan in bedevaart naar Parijs 
(zie elders in dit Bulletin).  
We staan stil bij de schepping aan de hand van 
gedeelten uit Genesis 8: het einde van het 
verhaal van de zondvloed, waar een tweede 
schepping plaats vindt. Daarnaast lezen we uit 
Marcus 10 hoe kinderen bij Jezus gebracht 
worden: een nieuwe generatie die nauwelijks 
mee lijkt te tellen, maar door Jezus gezegend 
wordt. 
 
Ds. Inge Smidt  

 
Doopviering 

 
Op zondag 27 september worden tijdens de 
zondagsviering twee kinderen door het 
sacrament van het doopsel in onze 
gemeenschap opgenomen. 
Het zijn: Kevin Njoke 10 jaar en Aisha Waruguru 
4 jaar. Zij zijn geboren in Nairobi en wonen sinds 
enkele maanden in de Merenwijk.  
Het zijn al vertrouwde gezichten op 
zondagmorgen. We zien ze met hun moeder en 
oudere broer regelmatig in de viering. Kevin en 
Aisha doen dan met veel enthousiasme mee aan 
de kindernevendienst.  
Momenteel ben ik ze aan het voorbereiden op 
het H. Doopsel. De symbolen van het doopsel 
worden aan de hand van een bijbelverhaal 
toegelicht.  
We mogen dankbaar zijn met deze blijde 
gebeurtenis in ons midden. 
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster  
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Uitnodiging Regenboogzondag  
4 oktober 10.00-14.00 uur 

De zomer met zijn uitnodiging tot ontspanning, 
eropuit trekken en vrij nemen, is voorbij. We 
willen weer aan de slag, voortbouwen aan de 
toekomst. In onze geloofsgemeenschap 
markeren we dat met Regenboogzondag. Dit jaar 
op 4 oktober. We nodigen u hiervoor van harte 
uit. 
Het programma voor Regenboogzondag staat 
(op dit moment van schrijven)  nog niet helemaal 
vast maar zal er ongeveer zo uitzien: 
10.00 uur viering met maaltijd van de Heer, 

voorganger ds. Inge Smidt en 
pw. Marianne Hoogervorst 
m.m.v. het Regenboogkoor 

11.15 uur koffie met iets lekkers 
12.00 uur opvoering Noach door 

Rozenkring 
12.30 uur lunch 
14.00 uur  afsluiting 
U kunt zich opgeven voor de lunch op het bord in 
de hal van de Regenboog of via de website. 
Er wordt nog gezocht naar iets leuks voor de 
(jonge) kinderen. 
 
Ingrid Weitenberg 

 
Noach door de Rozenkring 
 
Op Regenboogzondag, 4 oktober a.s., wil de 
Rozenkring u meenemen in het verhaal van 
Noach. Leden van de Rozenkring vertolken de 
scene ‘Noach ‘uit de theatervoorstelling 
“Genesis” van het Nationale Toneel die in 
april/mei gespeeld werd in het 
Zuiderstrandtheater in Scheveningen. Het gaat 
dus om één scene uit een gigantische 
theaterproductie. Johan Doesburg, de regisseur 
van “Genesis” wilde met zijn voorstelling een 
verhalend, niet dogmatisch antwoord geven op 
vragen over de oorsprong van de wereld, de 
mensheid, religie. Hij gebruikt hiervoor de 
verhalen uit het Bijbelboek Genesis, oerverhalen 
die ook in de 21e eeuw nog nieuwe invalshoeken 
blijken te hebben. 
We hopen met een sobere voorstelling die veel 
aan de verbeelding overlaat, uw tongen los te 
maken om, tijdens de lunch, elkaar uw eigen 
verhalen te vertellen  Komt dit zien. 
Ingrid Weitenberg

Ter nagedachtenis aan onze 
dierbaren 
 
In de Kerk is het een goede gewoonte om op 2 
november (voor de katholieken Allerzielen) onze 
dierbare overledenen te gedenken. In het kader 
van de plannen om meer naar buiten te treden 
zijn we een herdenkingsviering aan het uitwerken 
voor ieder uit de wijk die behoefte heeft om daar 
uiting aan te geven. Dit zal ook niet in de 
kerkzaal maar op het plein voor de kerk 
gebeuren. Details volgen nog maar nu al doen 
we een oproep aan creatievelingen om na te 
denken of je een mooi gedicht wilt voordragen, 
muziek wilt maken of iets wilt zingen, alleen of 
met een groepje. We staan voor alle suggesties 
open en we zullen in overleg het dan opnemen in 
deze viering. U hoort er meer over.  
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 
Els Frankhuijzen – lid AKM 

 
 
 Hilde Fleur Minne 

 
 
Een regenboog verbindt hemel en aarde. 
Een nieuw leven een klein wonder. 
Het klinkt zo gewoon 
Maar voor ons zo bijzonder. 
 
Eind februari 2013 deelden we het verdriet van 
Floor en Anita Minne over het verlies van hun 
dochter Inge Fleur. Het kindje waar ze zich zo 
op verheugd hadden en dat bij de geboorte  
stierf. Nu zijn we, als geloofsgemeenschap, blij 
Floor en Anita  te kunnen feliciteren met de 
geboorte op 23 juni 2015 van hun dochter Hilde Fleur 
Minne. 
 
 
De redactie  
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Werk in uitvoering: nieuwe 
bestuursstructuur  
 
De laatste jaren is er veel veranderd in onze 
geloofsgemeenschap. Aanpassingen van de 
vieringen, minder pastorale beroepskrachten en 
een geloofsgemeenschap die kleiner aan het 
worden is. Hoe kunnen wij als Oecumenische 
geloofsgemeenschap vitaal blijven en inspelen 
op al deze nieuwe ontwikkelingen? 
Eind 2014 is na een uitgebreide interviewronde 
het beleidsplan “vitale oecumene” opgesteld, met 
als doel de richting en plannen voor de komende 
jaren vast te stellen. 
Eén van de aanbevelingen van dit beleidsplan is 
om de bestuursstructuur van onze 
geloofsgemeenschap aan te passen aan de 
nieuwe situatie. De huidige bestuursstructuur is 
ingewikkeld en niet altijd even efficiënt. Het is niet 
altijd duidelijk wie wat doet en soms is er overlap 
van activiteiten. De belasting binnen de AKM 
wordt als zwaar ervaren waardoor het soms 
lastig is om nieuwe vrijwilligers te vinden.   
 

Daarnaast komt de AKM te weinig toe aan het 
aansturen en ondersteunen van de vrijwilligers in 
werkgroepen, commissies en bij andere 
activiteiten. Ook ontbreekt momenteel een 
bestuurlijk jaarplan waar concrete doelen in staan 
die wij als geloofsgemeenschap de komende 
jaren willen realiseren. Kortom, dit alles vraagt 
om de huidige bestuursstructuur tegen het licht te 
houden en waar nodig aan te passen. 
De AKM heeft Ingrid Weitenberg namens de 
AKM, Peterhans van den Broek namens de 
wijkkerkenraad en Wilbert Bots namens het 
vicariaat gevraagd de nieuwe bestuursstructuur 
nader vorm te geven. Als eerste activiteit zijn wij 
begonnen om de taken van de AKM en 
doelstellingen van de verschillende werkgroepen 
in kaart te brengen.  De bedoeling is om in 2016 
met een nieuw bestuurlijk jaarplan aan de gang 
te gaan en vanaf september 2016 met een AKM 
nieuwe stijl. 
Wij houden u op de hoogte over de verdere 
ontwikkelingen. 
 
Wilbert Bots 

 
                     

Opbrengst collecten april-juli 2015 
 
Datum 1e mandje 2e mandje Kinder- 

nevendienst 
Bestemming 2e mandje 

12-apr €   80,31 € 121,80 €   6,65 Kerk in Actie Jeugdwerk 

19-apr €   98,97 € 111,45 €   7,55 Diaconie 

26-apr € 147,40 € 139,95 €   7,50 RK Roepingenzondag 

3-mei €   88,20 €   82,70 €   3,30 PGL Predikantsplaatsen 

10-mei €   93,20 €   92,90 €   3,50 PGL Onderhoud kerkelijke gebouwen 

14-mei €   42,10 €   37,30  Diaconie 

17-mei €   69,25 €   75,50 €   1,50 Diaconie 

24-mei € 196,10 € 178,57 €   9,70 RK Pinksteractie Missionarissen 

31-mei € 164,15 € 130,55 €   5,50 PGL Onderhoud kerkelijke gebouwen 

7-jun €   74,26 €   75,60 €   4,80 Kerk in Actie Werelddiaconaat 

14-jun € 154,62 €   97,45  PGL Predikantsplaatsen 

21-jun € 143,51 € 122,15  Kosten Vicariaat 

28-jun €   75,97 €   77,23 €   1,55 Diaconie 

5-jul €   85,05 €   85,15 €   5,20 Kerk in Actie Jeugdwerk 

12-jul €   96,45 €   81,45  PGL Catechese en Educatie 

19-jul €   80,45 €   72,07 €   5,55 Diaconie 

26-jul €   70,75 €   52,23  Kosten Vicariaat  

 

27-mei gift  voor huwelijk  € 500 

14-jun gift bij doop € 50 

7-jun collecte Samen aan Tafel-viering € 75 
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De taal van muziek 
 

 
 
Dinsdag 6 oktober start een nieuwe reeks 
avonden waarin cultuur en geloof elkaar 
ontmoeten. Vorig jaar hebben we ons verdiept 
en laten verdiepen door schilderijen, dit jaar 
gaan we onze aandacht richten op muziek. De 
eerste keer beginnen we met oude muziek: we 
gaan ons bezig houden met wat er geklonken 
heeft of zou kunnen hebben in de grote 
bedevaartsoorden tijdens Spanjes gouden 
eeuw. Aan de hand van het Monteverdi Choir 
luisteren we naar polyfone muziek uit de 
bedevaartskerken en uit de omgeving van de 
pelgrims die hun eigen muziek meebrachten 
naar Santiago om God te eren. 
Hoe hebben de pelgrims hun dank, hun zorg, 
zichzelf in muziek in de kerken gebracht op de 
weg naar Santiago en in Santiago zelf? Wat 
klonk er en wat wilden ze met hun muziek 
uitdrukken? Hoe raakt hun muziek ons, die in 
zulke andere muzikale tradities en vormen zijn 
groot geworden van Bach tot Beatles?  
In de muziek, begeleid door beelden, zoeken 
we naar momenten van herkenning in wat 
deze gelovigen - die ons zoveel eeuwen 
geleden voorgingen, - uit hebben willen 
drukken en voor God hebben willen brengen. 
Waar steeds meer mensen in hun voetsporen 
treden als moderne pelgrims, klinkt ook hun 
muziek weer, nieuw uitgevoerd door 
hedendaagse ensembles en ontdekken we 
samen waar en hoe ze ook ons kan inspireren.

Net als vorig jaar zullen er 9 avonden zijn, die 
allemaal op zichzelf staan. Opgave is prettig, 
dan weten we hoeveel stoelen we klaar 
moeten zetten, maar voel u vooral vrij om te 
komen. 
We beginnen om 20.00u en de avonden 
vinden plaats in het stiltecentrum. 
De data van de andere avonden zijn: 3/11, 
2/12, 12/1 (!), 2/2, 1/3, 5/4, 31/5, 7/6. 
 
Inge Smidt, pred.  
Bijeenkomsten 
jongerengroepen 
 
De jongvolwassenen komen bij elkaar op 
dinsdag 13 oktober, om 19.45 in de 
pastoreskamer. 
Als je graag eens wilt komen kijken, neem dan 
contact op met Wander Gubler. Je bent van 
harte welkom (wander_gubler@hotmal.com). 
Als je je aangetrokken voelt tot de groep jonge 
mensen onder de 50 (voorheen jonge 
gezinnen, we zinnen op een mooiere naam) 
kan voor verdere gegevens contact opnemen 
met Jan-Pascal van Best 
(janpascal@vanbest.org). 
Beide groepen vinden het altijd leuk als er 
mensen geïnteresseerd zijn, dus voel je niet 
verlegen. 
Van harte welkom! 
 
Inge Smidt, pred. 

 
Film in de Regenboog 
 

 
     My old Lady 

 
Dit seizoen kijken wij weer naar films die je 
raken, omdat je veel herkent in jezelf en om je 
heen: een oude vrouw die haar geheimen 
verbergt in een oud huis, een jonge vrouw die 
alleen door solidariteit van haar collega’s haar 
baan kan houden, een jonge Poolse non die   
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de waarheid ontdekt over haar Joodse familie 
(aansluitend bij begin van de 40 dagen vóór 
Pasen) en het verhaal over een man die via 
een internet programma een virtuele relatie 
begint met een vrouw. 
Vier afwisselende films van ernst tot humor en 
meer dan de moete waard om over na te 
praten. 
De eerste film is My old Lady. (Eng) 
datum: 15 oktober 2015 (donderdag) 
tijd: 19:30 uur 
entree: 5 euro 
 
De mislukte schrijver Mathias Gold erft in 
Parijs een groot huis, maar moet ook de oude 
bewoonster en haar vrijgezelle dochter 
overnemen. Dat leidt niet alleen tot hilarische 
toestanden, maar ook tot de onthulling van een 
familiegeheim. Mooie rollen van Maggie Smith, 
Kevin Kline en Kristin Scott Thomas. De regie 
is van Israel Horovitz.  
 
Edo Elstak 

 
Activiteiten Stanislasteam 
 
Rond het Stanislashuis in Delft staat een team 
van mensen, die geïnspireerd zijn door de 
Ignatiaanse spiritualiteit en deze met anderen 
willen delen via een aantal activiteiten, zoals 
hieronder, en in de volgende Bulletins, 
beschreven. Voor meer informatie van het 
aanbod zie ook www.stanislashuis.nl link: 
team.stanislashuis.nl. 
NB: Marianne Hoogervorst maakt deel uit van 
het Stanislasteam.   
 
Geestelijke oefeningen in het dagelijkse 
leven 
Voor wie God zoekt in zijn/haar leven. Als het 
leven je voor keuzes plaatst. Als je je afvraagt 
wat God nu van jou vraagt, dan ben je in goed 
gezelschap. Ook de Heilige Ignatius van 
Loyola bevond zich in zo'n situatie en heeft 
toen een methode ontdekt om, met God voor 
ogen, zijn leven vorm te geven. Als je hem 
daarin zou willen volgen kun je je wagen aan 
zijn Geestelijke Oefeningen. 
Belangstelling? Meld je dan aan bij Marianne 
Hoogervorst, tel. 06-20551458; e-mail: 
hoogerv2@xs4all.nl; zij nodigt je dan uit voor 
een gesprek om te zien of dit aanbod bij je 
past. 
 
Stanislaslezing: Henri Nouwen: Geliefd, 
door God en mens bewogen 
Henri Nouwen (* 24-01-1932; ϯ 21-09-1996), 
priester en psycholoog, is bekend geworden 
door zijn vele spirituele boeken

  
 
 (zie:  www.nouwen.org).  
Marianne Hoogervorst, pastoraal werker en 
docente aan de Pastorale school, heeft in de 
loop der jaren een bijzondere interesse 
ontwikkeld voor zijn leven en spiritualiteit. Zij 
gaat vanavond met ons op zoek naar de rode 
draad daarin. Deze kwetsbare persoonlijkheid, 
worstelend met de angst niet aanvaard te zijn, 
komt telkens uit bij de Stem die sprak: ‘Jij bent 
mijn geliefde’ (o.a. Math. 3,17). De inleiding zal 
aangeven hoe wij - via de geschriften van 
Henri Nouwen - dit Bijbelse gegeven tot ons 
kunnen laten spreken.  
Datum/tijd: donderdag 12 november, 

20.00-21.30 uur 
Locatie:  kapel van het Stanislashuis, 

Westplantsoen 73, 2613 GK 
Delft  

Aanmelding: Bert ten Berge sj: tel. 015-
2143171; e-mail: 
b.tenberge@jezuieten.org 

 
Pelgrimage voor 
klimaatgerechtigheid - Kerken 
op weg naar een 
rechtvaardiger klimaat` 
 
“Loop mee naar Parijs. Je kunt je aansluiten 
aan deze internationale oecumenische 
pelgrimage. Aan de etappes in Nederland of 
aan de doorlopende pelgrimsweg door 
Duitsland/ België en Frankrijk.”   
 
Zo lees ik op de website van 
www.klimaatloop.nl  
 
Wat is dat “pelgrimage voor 
klimaatgerechtigheid” of meer seculier 
geformuleerd: “klimaatloop”?. Dit is een

http://www.nouwen.org/
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initiatief van een brede coalitie van Europese 
kerken om hun stem te laten horen op de VN-
topconferentie in december in Parijs. Hier 
besluiten wereldleiders over het klimaatbeleid 
voor de komende decennia. Er moet een 
vervolg komen op het zogenaamde 
Kyotoprotocol. Want de aarde warmt op door 
de uitstoot van CO2 door de mens. Daardoor 
verandert het klimaat met desastreuse volgen: 
Overstromingen in de ene landen, 
aanhoudende droogte en daardoor 
mislukkende oogsten in andere landen. 
Hongersnood, vluchtelingenstromen en 
gewapende conflicten zijn het gevolg. De VN 
heeft daarom de wereldleiders bijeengeroepen 
om de nodige maatregelen te nemen om de 
opwarming van de aarde onder de 2 graden te 
houden. Voor de christelijke kerken is dit meer 
dan een politieke of economische noodzaak. 
Voor hen raakt dit hun geloof en spiritualiteit. 
God heeft de mens de aarde toevertrouwd om 
ze te bebouwen en te bewaren. Niet om ze uit 
te buiten. De shalom van God heeft te maken 
met het recht op leven van al zijn schepsels. 
Daarbij past niet dat een kleine groep het 
grootste deel van grondstoffen voor zijn eigen 
consumptie gebruikt en de ander de lasten 
daarvan moeten dragen. 
 
Men zocht naar een activiteit waardoor 
duidelijk vanuit de kerken een stem te horen is 
in Parijs voor de bewaring van Gods schepping 
en voor gerechtigheid die het mogelijk maakt 
dat iedereen genoeg heeft om te kunnen 
leven. 
 
Er kwam het idee op, om iets tussen een 
pelgrimage en een protestmars te organiseren. 
Het woord “pelgrimage” viel in sommige 
Nederlandse protestantse kerken niet zo goed. 
(Luther en Calvijn moesten in hun tijd niets met 
pelgrimeren hebben en schaften bedevaarten 
zo snel mogelijk af). Daarom koos men voor de 
naam: “klimaatloop - kerken onderweg .naar 
een rechtvaardig klimaatbeleid”. De Europese 
kerken hebben dit niet zomaar zelf bedacht. Ze 
nemen een idee op uit de internationale 
oecumene.  
 
“Pelgrimage van gerechtigheid en vrede 
De Wereldraad van Kerken heeft in 2013 
besloten om de jaren tot aan de volgende 
Assemblee in 2021 te typeren als een  
'pelgrimage van gerechtigheid en vrede'.. De 
pelgrimage fungeert   een soort paraplubegrip 
voor al haar activiteiten, zoals het conciliair 
proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid.

van de schepping dat deed eind jaren tachtig 
Het begrip is stevig verankerd in het christelijk 
geloof. "Onafhankelijk van onze confessie of 
denominatie," aldus de Wereldraad, "is ons 
begrip als christenen dat het leven een 
pelgrimage is, geleid naar een beloofd doel 
door en met God." De pelgrimage dus als 
metafoor voor de levensweg, Het onderweg 
zijn staat dan ook voorop: Als medepelgrims 
reizen we samen, elkaar kennend en elkaars 
kwetsbaarheid beschermend, elkaar 
gastvrijheid verlenend en genade, en 
luisterend naar elkaar, bereid om risico's te 
nemen en we besluiten samen welke nieuwe 
terreinen we binnentrekken." 
 
Fernando Enns zegt op de website van de 
Raad van Kerken: "Een fysieke pelgrimage 
onderneem je (..) niet perse voor het doel, het 
gaat om de reis. En je hoopt maar dat het je 
iets leert over God onderweg. (..) Je hoopt dat 
je iets zult leren van elkaar en dat je zult leren 
hoe je tot vrede en grotere rechtvaardigheid 
komt.".  
 

 
 
Pelgrimage voor klimaatgerechtigheid 
Als het thema van de pelgrimage deze jaren zo 
centraal staat binnen de Wereldraad van 
Kerken is het niet zo vreemd, dat bij het 
nadenken over actiemiddelen om het publiek 
te betrekken bij de klimaat-top ook gedacht is 
aan een fysieke pelgrimstocht naar Parijs. In 
een aantal buurlanden zijn er plannen voor 
lange afstandstochten naar Parijs. Sommige 
pelgrims willen gaan lopen, anderen houden 
meer van fietsen. Hoewel het initiatief vanuit 
de Wereldraad van Kerken afkomstig is, zijn 
ook NGO's en rooms-katholieke bisdommen 
actief betrokken”. Deze kregen een sterke 
impuls door de encycliek Laudato Si van Paus 
Franciscus van juni dit jaar. De paus maakt er 
geen geheim van dat hij daarmee een stempel 
wil drukken op de komende VN-
topconferenties.  

http://3.bp.blogspot.com/-jDl6F9fgTBM/VPCBvftQJ1I/AAAAAAAABmQ/B6Shz5VDdyk/s1600/Klima.jpg
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 “Engeland 
In Engeland wordt er bijvoorbeeld over 
gedacht om in Canterbury te starten en dan 
grotendeels de Via Francigena, de oude 
pelgrimsweg van Canterbury naar Rome, te 
volgen om uiteindelijk in Parijs uit te komen. 
Onderweg zou dan b.v. gereflecteerd kunnen 
worden bij gebieden die geregeld overstromen, 
windmolenparken en de vluchtelingenkampen 
bij Calais (klimaatvluchtelingen).  
 
De fietspelgrimstocht is in tweeën geknipt. Van 
29 tot en met 31 augustus 2015 fietsen de 
pelgrims van Londen naar Newhaven om de 
draad in december weer op te pakken en van 
Dieppe naar Parijs te rijden.” 
 
Duitsland 
In Duitsland werken katholieke bisdommen en 
evangelische landskerken en allerlei andere 
katholieke en protestantse organisaties nauw 
samen. Ze hebben een route uitgezet die van 
Flensburg loopt via Trier en Metz naar Parijs. 
Ook vanuit het zuidelijke Ludwigshafen kun je 
een tocht richting  Metz starten. Als de 
pelgrims half september in Flensburg 
beginnen, kunnen zij in twaalf weken naar 
Parijs lopen en op tijd aankomen voor de grote 
bijeenkomst op 6 december. Maar pelgrims 
hoeven niet de hele afstand te lopen. Mensen 
kunnen zich ook voor één of meerdere dagen 
aansluiten. Onderweg worden er workshops 
georganiseerd en spirituele momenten van en 
voor pelgrims en gastgevers.  
 
 
Nederland 

 
In Nederland is er geen doorlopende tocht. Er 
wordt in etappes in weekenden gelopen. U 
vindt de lijst en data hieronder. U kunt  een 
enkele dag of ook een halve dag meelopen. 
Op de website www.klimaatloop.nl vindt u de 
plaatsen waar verzameld wordt en kunt u zich 
opgeven. Er wordt onderweg stil gestaan bij 
plekken van hoop, waar te zien is, waar 
mensen hun gedrag veranderen, om samen 
deze aarde te bewaren en te beschermen. En 
ook bij plekken van pijn, waar je ziet waar de 
aarde geschonden wordt. Onderweg is er 
ruimte voor liederen, gebed of een 

vesperdienst. Er zijn gastvrije kerken die de 
deuren openzetten voor de pelgrims op hun 
weg. Wie niet ver kan lopen kan zich 
aansluiten bij de tocht van kerk naar kerk in 
Utrecht op 24 oktober. Dat is een pelgrimage 
in een notendop.  
 
“Intermezzo: pelgrimeren voor 
gerechtigheid en vrede 
Is dat niet een protestdemonstratie in een 
religieus jasje? Instrumentaliseer je zo niet het 
pelgrimeren voor politieke doeleinden? En is 
dit wel een pelgrimage? Kenmerkend voor een 
pelgrimstocht of bedevaart is toch, dat het een 
individuele of collectieve tocht naar een heilige 
plaats is met het doel daar God of het heilige 
te ontmoeten? Wat is er heilig aan Parijs als 
vergaderplaats voor de VN klimaat-top? Een 
paar gedachten ten antwoord. Pelgrims 
hebben altijd verschillende motieven gehad om 
op pelgrimstocht te gaan. Niet iedereen ging 
voor eigen zielenheil of genezing op pad. 
Mensen ondernamen ook een pelgrimstocht 
voor de genezing van familieleden of anderen. 
Achterblijvers vroegen hen om onderweg en in 
het bedevaartsoord voor hen te bidden. De 
vredesbeweging Pax Christi is voortgekomen 
uit gebedskruistochten die kort na het einde 
van de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk 
gehouden werden voor de verzoening tussen 
Frankrijk en Duitsland. Vaak gingen deze 
tochten naar bekende bedevaartsoorden als 
Lourdes, Vezelay of Rocamadour. Maar de 
tocht was zelf ook al een getuigenis - een 
teken van verzoening (en soms aanstoot) voor 
de mensen die men onderweg ontmoette. 
Een belangrijk doel van elke pelgrimstocht is, 
dat mensen door de ontmoetingen met God en 
met de anderen, onderweg en op de heilige 
plaats, gesterkt worden om hun leven 
hernieuwd invulling te geven… 
Er zijn al voorbeelden van deze soort 
pelgrimage, bijvoorbeeld de pelgrimage tegen 
armoede, die Church Action on Poverty 
organiseerde van augustus tot oktober 1999. 
Pelgrims liepen van Iona naar Londen, van 
Holywell naar Cardiff en van St David's naar 
Cardiff. De startpunten zijn bekende Britse 
bedevaartsoorden, de eindbestemmingen de 
centra van politieke macht in Engeland en 
Wales. Het doel van de pelgrimage was 
aandacht te vragen voor de uitroeiing van 
armoede in het Verenigd Koninkrijk in 2020. 
"Zeven mensen begonnen vanaf Iona, 
waaronder een werkloze, en duizenden 
voegden zich onderweg bij hen, waarmee het 
mogelijk de grootste anti-armoede 
demonstratie werd sinds de mars van Jarrow 
naar Londen in 1936. De pelgrims werden 
onderweg onthaald met muziek, bijeenkomsten  
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en toespraken. In de plaatsen waar zij langs 
kwamen werden armoedeproblemen aan de 
orde gesteld, die soms onbekend waren voor 
de gewone bezoekers. Ze kampeerden 
onderweg, of overnachtten in parochiezaaltjes 
of zelfs kerkgebouwen…” 
 
De Regenboog en de klimaatloop 
Dit zijn de wortelen waaruit de “klimaatloop” is 
voortgekomen. Deze pelgrimage voor 
klimaatgerechtigheid biedt een kans om 
spiritualiteit en maatschappelijke 
betrokkenheid met elkaar te verenigen.  
U bent van harte uitgenodigd om mee te 
lopen.. Verschillende plaatselijke initiatieven 
hebben de pelgrimsroutes uitgezet. De 
klimaatloop is geen gestroomlijnde organisatie 
maar een netwerk. Houd u daarom de website 
in de gaten. Er worden daar nog steeds 
nieuwe initiatieven gepubliceerd.  
Daarom zou ook de Regenboog deel uit 
kunnen maken van dit netwerk. Er wordt 
binnen de Regenboog nagedacht of en 
wanneer we met het onderwerp 
klimaatgerechtigheid aan de slag te gaan. 
Bijvoorbeeld bij de startzondag, Misschien 
komt er een eigen lokale  pelgrimage door de 
wijk langs plekken van (klimaat)pijn en 
plaatsen van hoop in onze directe omgeving.?. 
Maar op het tijdstip van de kopijsluiting was dit 
nog niet bekend. 
Ik ben van plan om een of twee etappes te 
gaan lopen. Wie ook erover nadenkt te gaan, 
kan zich bij me melden: huebeck@hetnet.nl. 
Misschien kunnen we ons vanuit de 
Regenboog met meer mensen opgeven.  
 
Het klimaat verandert ook mij 
Is de kop op de Belgische site over de 
klimaatloop. Deze slogan raakt me want 
daarom gaat het. Of u nu meeloopt of thuis 
blijft, we kunnen onze levensstijl onder de loep 
nemen en kijken wat we zelf kunnen 
veranderen, om een eigen plaats van hoop te 
worden voor deze aarde. 
 
Praktische dingen 
Etappe 1: Groningen / Drenthe 19/20 
september 
Etappe 2 Alkmaar/Heiloo/ Castricum  3/4  
oktober 
Etappe 3: Olst/Deventer Zutphen 17/18 
oktober 
Landelijke manifestatie: Utrecht: Van kerk naar 
kerk 24 oktober 
Etappe 4: Ede/Wageningen/Oosterbeek        
31 oktober/01 november 
Etappe 5:Heerlen/Rolduc / Vaalserberg 14/15 
november 

Graag opgeven via de website 
www.klimaatloop.nl. Iedereen is van harte 
welkom, ook al loop je maar een (halve) 
etappe mee. 
 
In principe regelt iedereen zijn eigen vervoer, 
lunchpakket  en (bij deelname aan een heel 
weekend) een overnachting. Wie hulp nodig 
heeft om een onderkomen  te regelen, of een 
overnachting wil aanbieden, kan zich per mail 
aan de organisatie van de klimaatloop wenden.  
 
Bronnen 
Bij dit artikel heb ik dankbaar gebruik gemaakt 
van onderstaande websites. Rechtstreeks 
geciteerd heb ik Jan Maasen, medewerker 
diaconie en missiesecretaris Bisdom 
Rotterdam, uit zijn blog: 
http://janmaasen.blogspot.nl/2015/02/dromen-
van-een-pelgrimage-voor.html 
www.klimaatloop.nl   
http://attent.skynetblogs.be/archive/2015/06/04
/scheppingszondag-6-september-2015-
verandert-het-klimaat-ook-8450479.html 
www.klimapilgern.de 
http://netrv.be/ecokerk/het-klimaat-verandert-
ook-mij 
 
Babara Heubeck 
 
 

Vrede verbindt 

 
Dit thema is door Pax meegegeven aan de 
Vredesweek 2015, die van 19 t/m 27 
september gehouden zal worden. De 
Vredesweek roept op tot ontmoeting en 
verbinding. We zoeken verbinding met 
mensen, die zich willen inzetten voor vrede. In 
Nederland, maar ook daarbuiten. Pax wil ons 
voorstellen aan vier moedige bruggenbouwers 
uit binnen- en buitenland, die ieder op hun 
eigen manier een tegenkracht in hun omgeving 
organiseren. Zij tonen de moed om elke dag   
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onder moeilijke omstandigheden te gaan voor 
vrede. Zij verdienen onze steun. Hun namen?  
Nawras. Het valt niet mee om je in Irak te  
midden van een heftige strijd tussen ISIS,  
Koerdische strijders, het Irakese leger en een 
Westers-Arabische coalitie uit te spreken voor 
vreedzaam samenleven. Toch is dit precies 
wat Nawras iedere dag doet. Bisschop Paride 
Taban heeft in Zuid-Soedan het vredesdorp 
Kuron gesticht. Dit is het bewijs, dat 
verschillende etnische groepen in vrede 
kunnen samenleven. Olena Hantsyak uit de 
Oekraïne gelooft er heilig in, dat mensen 
vredig met elkaar kunnen samenleven, 
wanneer zij met elkaar in gesprek gaan en 
blijven. Daarom laat zij bezorgde burgers met 
elkaar kennismaken. Tot slot noemen we Saïd 
Bouharrou uit Nijmegen, die zich hard maakt 
voor verbroedering en verdraagzaamheid. Om 
te voorkomen dat de haat uit het Midden-
Oosten overwaait naar Nijmegen riep hij 
religieuze leiders op om afstand te nemen van 
het geweld en te werken aan een breed 
gedragen vredesverklaring. En wat kunnen wij 
voor hen betekenen?  
Wij nodigen u uit om op maandag 21 
september naar de Vredeswake op het 
Stadhuisplein te Leiden te komen om van 
16.00 tot 17.00 uur onze solidariteit te tonen 
met alle bruggenbouwers voor de Vrede. 
MOV HH. Petrus en Paulus 

 

Walk of Peace 

 
Een oecumenische vredeswandeling, waarbij 
het motto van de vredesweek (Vrede verbindt) 
verbonden wordt met de oproep tot een 
Pelgrimage van gerechtigheid en vrede. 
 
Ervaar hoe vrede verbindt. Ontmoet anderen 
die zich voor vrede inzetten. Bezoek verwachte 
en onverwachte plekken in de stad. Laat je 
inspireren. 
 
De Walk of Peace vindt plaats op zondag 20 
september vanaf 13.00 uur, tijdens de

Vredesweek. Deze wandeling voert door het 
centrum van Den Haag, stad van vrede en 
recht. Je loopt de Walk of Peace in je eigen 
tempo. De wandelroute beslaat ruim zes 
kilometer. Op de route zijn er meerdere 
momenten waar je letterlijk en figuurlijk stil 
staat bij vrede. Op betekenisvolle plekken kan 
je meedoen aan activiteiten om zelf bij te 
dragen aan vrede. Aan het einde van de 
middag is er muzikale afsluiting. 
 
De Walk of Peace is bedoeld voor iedereen die 
iets voor vrede wil doen. Jong en oud; 
iedereen is welkom mee te lopen. Door te 
durven gaan voor vrede en elkaar te 
ontmoeten, brengen we uiteindelijk een wereld 
dichterbij die een veilige plek is voor alle 
mensen. 
 
Deze wandeling wordt georganiseerd door 
PAX en de Raad van Kerken, in samenwerking 
met de Haagse Gemeenschap van Kerken en 
Kerk en Vrede. De Walk of Peace is onderdeel 
van de Vredesweek en het Just Peace 
Festival. 
 
Nadere informatie en opgave via 
https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/walkofpeace 
 
Dick Rijken 

 
Het Leger des Heils zoekt hulp 
bij de collecte 

 
In het najaar gaat de landelijke collecte van het 
Leger des Heils weer van start. Het Leger is op 
zoek naar mensen die als wijkhoofd willen 
helpen bij de organisatie van de collecte in hun 
eigen buurt. 
Wijkhoofden verdelen hun wijk in looproutes en 
delen de collectanten in; zo nodig zoeken ze 
ook nieuwe collectanten. Verder delen ze de 
collectebussen uit en nemen ze weer in, tellen 
de inhoud van de bussen en dragen de 
opbrengst af aan de collecte-coördinator. 
Tenslotte verzorgen wijkhoofden de   
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administratie via een website waarin alle 
collectanten, looproutes en opbrengsten zijn 
opgenomen. 
 
Sommige wijken zijn groter en andere kleiner, 
maar gemiddeld is een wijk groot genoeg voor 
10–20 looproutes. Het maken van die 
looproutes kost de meeste tijd, maar dat is 
eenmalig: de routes zijn ieder jaar hetzelfde. 
Per wijk is dat maximaal 2 à 3 avonden werk. 
Daarna is een wijkhoofd per collecte 
gemiddeld een avond kwijt met het uitdelen 
van de bussen en een avond voor het in 
ontvangst nemen van de bussen en het tellen 
van de opbrengst. 
 
Woont u in Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, 
Voorschoten, Oegstgeest, Rijnsburg, 
Valkenburg of Katwijk en lijkt het u wat om 
mee te helpen, dan hoort het Leger des Heils 
graag van u! Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen via email: 
LdHLeiden@gmail.com. 
 
Angelique de Mik 

 
Alzheimer Nederland zoekt 
helpende handen in de 
Merenwijk 
 
Marij Mieremet zoekt voor Alzheimer 
Nederland dringend collectanten in de 
volgende wijken: Forellen, Velden, Rozen, 
Vlinders, Wallen en Werven. Iedereen is 
welkom. Zonder vrijwilligers is geen collecte 
mogelijk, helpt u mee? 
U zult ervaren hoe hartelijk en hartverwarmend 
de reacties zijn van de gevers, om mensen 
met dementie, nu en in de toekomst, te helpen.  
 
Alzheimer is een ontluisterende ziekte, waarbij 
de patiënt geheugen, identiteit en emoties 
verliest.  Uiteindelijk vernietigt de ziekte het 
meest waardevolle dat een mens bezit: 
zichzelf.  
Wat begint met vergeetachtigheid leidt 
uiteindelijk tot totale ontreddering en tot de 
dood. Alzheimer is niet te stoppen. Nog niet.  
Meer onderzoek naar oorzaken en oplossingen 
is noodzakelijk om Alzheimer te kunnen 
overwinnen. Daarvoor is veel geld nodig.  
 
Met een enkel uur van uw tijd kunt u helpen 
door u in te zetten als collectant in de 
collecteweek van 9-14 november 2015.  
Help mee! Alleen met hulp van vrijwilligers 
kunnen we ons werk voortzetten. 
Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft 
niemand zichzelf te verliezen.

U kunt zich opgeven bij: Marij Mieremet, 
coördinator collecte Merenwijk. Tel 071-
5211960. Mail: rhp.mieremet@tiscali.nl.  
Op de site: www.alzheimer-nederland.nl kunt u 
meer lezen over het werk en de activiteiten van 
Alzheimer Nederland. 

 
Voordrachten Leidse 
Vrijwilligersprijs gevraagd 
 
Op woensdag 9 december a.s. is de feestelijke 
uitreiking van de Leidse Vrijwilligersprijs 2015 
door  Wethouder Roos van Gelderen in de 
Burgerzaal van het stadhuis. Ook worden de 
Aanmoedigingsprijs voor jongeren en de 
Organisatieprijs uitgereikt. 

 
Wethouder Roos van Gelderen met Winnaar                
Leidse Vrijwilligersprijs 2014 Ton Lommers 

 
De jury van de Leidse Vrijwilligersprijs vraagt 
voordrachten voor:  
1. De Leidse Vrijwilligersprijs 2015,  
2. De Aanmoedigingsprijs 2015 voor     

jongeren van 18 t/m 27 jaar 
3. De Organisatieprijs 2015  
 
Voordragen kan tot 26 oktober via de website: 
www.Leidsevrijwilligersprijs.nl.   
Na het inloggen op de website, het kopje 
“Voordrachten” aanklikken. U kunt daarna een 
keuze maken uit een van de drie 
aanmeldingsformulieren. Bij problemen met 
het aanmelden via onze website kunt u contact 
opnemen met I-Doe, Telefoon 071-5160477 
vragen naar Emily Wetselaar. 
 
                                                                                                                     
Uitleg prijzen: 
 
Leidse Vrijwilligersprijs 2015 
 
Iedere individuele Leidse vrijwilliger, of groep 
Leidse vrijwilligers, komt in aanmerking voor 
de Leidse Vrijwilligersprijs.   
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Kandidaten voor de prijs moeten worden 
voorgedragen door mensen, verenigingen of 
organisaties uit de Leidse samenleving. 
 
De jury kiest uit de aangeboden voordrachten 
drie genomineerden. De genomineerden 
ontvangen allen een cadeaubon. Degene met 
de meeste jurypunten wint daarnaast de 
Leidse Vrijwilligersprijs: een bronzen beeldje 
van de Leidse kunstenaar Piet de Boer. 
 
Aanmoedigingsprijs 2015 
 
Sinds 2011 wordt er speciaal voor jongeren 
van 18 t/m 27 jaar een Aanmoedigingsprijs 
uitgereikt. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die 
zich inzetten bij sportclubs, op Leidse festivals 
of in kunst en cultuur. Wie zo’n jongere 
persoonlijk kent of vanuit een organisatie kan 
deze voordragen 
De jury kiest ook hier uit de aangeboden 
voordrachten drie genomineerden. De 
genomineerden ontvangen een cadeaubon. 
Degene met de meeste jurypunten wint een 
Cristal Award met daarin de afbeelding van het 
bronzen beeldje van Piet de Boer. 
 
Organisatieprijs 2015 
 
Met deze prijs wil de jury een Leidse 
vereniging, instelling of organisatie, die op een 
bijzondere manier met haar vrijwilligers omgaat 
in het zonnetje zetten. 
Vrijwilligers uit de organisatie kunnen een 
voordracht doen, maar een organisatie kan dat 
zelf ook. 
 
De jury kiest uit de aangeboden voordrachten 
drie genomineerden. De genomineerden 
ontvangen allen een cadeaubon. Degene met 
de meeste jurypunten wint daarnaast een 
plaquette met het embleem van de Leidse 
Vrijwilligersprijs en een eervolle vermelding 
voor de organisatie. 
 
Frances Verhaar 
Jurylid Leidse Vrijwilligersprijs                                                                                                                                                                                       

 
Oikocredit veertig jaar 
 
Door: Coen Zuidema 
 
Oikocredit verschaft leningen aan 
microfinancieringsorganisaties en aan 
coöperaties en het Midden- en Kleinbedrijf. 
Opgericht vanuit de kerken begon het klein, 
met een grote missie. Hoe ziet het eruit na 40 
jaar en wat is er van die missie 
terechtgekomen? Ik put uitgebreid uit het 
Jaarverslag 2014.

  
 
Het begon in 1975 met 1 miljoen. Begin deze 
eeuw kwam de teller voorbij de 100 miljoen €. 
Nu staat er 800 miljoen € uit bij 790 partners. 
Via die partners wordt een kleine 28 miljoen 
mensen bereikt in ruim 60 ontwikkelingslanden 
en opkomende economieën. Van die mensen 
is meer dan 80% vrouw en woont bijna de helft 
op het platteland. Heel goed als je je richt op 
structurele en duurzame ontwikkeling. 
Oikocredit beschikt over het geld omdat ruim 
50.000 veelal kerkelijke organisaties en 
particulieren dat uitlenen. 
 
Oikocredit doet meer dan alleen leningen 
verstrekken. Het verschaft ondersteuning op 
allerlei gebied.  Zo worden in Peru bedrijven 
geholpen met het risico van sterk fluctuerende 
prijzen, met technische vaardigheden als het 
renoveren van koffieplantages en het 
tegengaan van bladroest bij bananen en met 
de ontwikkeling van financiële programma’s. 
Overal wordt geholpen met adequate 
gegevens verzameling en analyse. In 
Cambodja en de Filippijnen gaat het over 
product- en dienstenontwikkeling en het 
nemen van management beslissingen. Ik kan 
meer noemen, maar ik volsta met de 
workshops in de rampgevoelige Filippijnen 
over het voorbereiden op en omgaan met 
rampen. Met deze veelzijdige ondersteuning 
neemt Oikocredit een bijzondere plaats in te 
midden van andere sociale investeerders. 
 
In de afgelopen 40 jaar heeft Oikocredit zich 
ontwikkeld tot een organisatie die vooroploopt 
bij het uitlenen van geld, door de enorme 
aandacht voor zijn partners. Het gaat hier niet 
om snelle winsten, zoals bij commerciële 
bedrijven. Als President Obama onze Koningin 
Maxima prijst voor haar werk in de 
microfinanciering zijn wij als Nederlanders 
trots. Maar dragen we er zelf ook aan bij?  
 
Wie het geluk heeft over wat geld te 
beschikken voor latere tijden, moet dat 
natuurlijk verantwoord wegzetten. We denken 
dan vaak alleen aan het financiële rendement. 
Dat maakt ons inflexibel, terwijl wij bij giften 
wel royaal kunnen zijn. Duurzaam beleggen is  
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een trend aan het worden. We zijn zelf immers 
medeverantwoordelijk voor wat er met ons 
geld gebeurt. Hoe simpel is het niet om het 
tijdelijk weg te zetten bij een organisatie als 
Oikocredit, waar het naar mensen gaat die wij 
het vanuit ons hart zo gunnen. Als we het weer 
nodig hebben, vragen we het op. Het heeft dan 
zijn werk gedaan voor mensen die daarmee 
hun eigen leven kunnen inrichten. Zij hoeven 
dan niet hun geluk elders te zoeken, maar 
leveren hun bijdrage in eigen land.   
Uw geld gaat niet langs zakkenvullers. Er staat 
nu 800 miljoen € uit, er is over de jaren heen al 
2 miljard € terugbetaald: Het geld is dus vele 
malen door de handen van de armen geweest.  
 
Doe mee! Laat het 40 jarig jubileum van 
Oikocredit een feest worden voor al die 
mensen! 
 
Zie verder www.oikocredit.nl of neem contact 
op met Coen Zuidema 
coenzuidema@ziggo.nl 0172 – 444 940 

 
Gratis Bijbelfestival voor 
gezinnen op zaterdag 24 
oktober 
 
Op 24 oktober 2015 organiseert het 
Nederlands Bijbelgenootschap een 
Bijbelfestival voor kinderen en hun 
ouders/verzorgers. Het Bijbelfestival wordt 
gehouden in DeFabrique in Utrecht. 
 
Het is de tweede keer dat het Nederlands 
Bijbelgenootschap een festival rondom de 
Bijbel aanbiedt. Vorig jaar vierde het NBG zijn 
200-jarig jubileum met een goed bezocht 
Bijbelfestival. Dit jaar is het festival speciaal 
voor kinderen van 2 t/m 15 jaar en hun 
(groot)ouders/verzorgers. 
 
Grote Samenleesbijbelshow 
Op het Bijbelfestival wordt de Samenleesbijbel 
gepresenteerd met de Grote 
Samenleesbijbelshow. De Samenleesbijbel zal 
half september verschijnen. Deze nieuwe 
uitgave bevat de complete tekst van de Bijbel 
in Gewone Taal, met veel extra materiaal voor 
kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De 
Samenleesbijbel helpt ouders om de Bijbel 
samen met hun kinderen te lezen en te 
beleven. 
 
Programma 
Bezoekers mogen een gevarieerd programma 
rondom de Bijbel verwachten met:

  a.. optredens van Elly en Rikkert, 
zandkunstenaar Gert van der Vijver en 
theatergroep Aluin 
  b.. de Grote Samenleesbijbelshow, een 
bijbellab waar kinderen proefjes uit de 
Samenleesbijbel kunnen doen en een 
meezingconcert met de Samenleesbijbelband 
  c.. kindercolleges door Matthijs de Jong, 
vertaler van o.a. de Bijbel in Gewone Taal 
  d.. muziek maken met het Fort van de 
Verbeelding 
  e.. een bijbelse vossenjacht en een bijbelquiz 
waaraan iedereen kan meedoen 
  f.. workshops voor kinderen met bijbels lego 
en stopmotion filmpjes 
  g.. workshops voor ouders over 
geloofscommunicatie, het gebruik van de Bijbel 
in het gezin, etcetera. 
 
Praktisch 
Het Bijbelfestival vindt plaats op zaterdag 24 
oktober 2015 van 10.00 uur tot 16.00 uur in 
DeFabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA in 
Utrecht. 
 
Kaarten 
De gratis kaarten zijn te bestellen via  
www.bijbelgenootschap.nl/bijbelfestival. 

 
Rammeltjes, kraakjes en 
andere geluiden 

Ons orgel 
dateert uit 1875 
en dat is wel 
eens te merken. 
U hoort nogal 
eens wat ram-
meltjes en bij-
zondere bijge-
luiden, bij onze 
organisten beter 
bekend als ‘de 
charme van het 
orgel’. 

 
Het eerste geluid hoort niemand. Ik ben 
meestal rond 09:00 uur in de kerk om even ‘in 
te spelen’ en nog enkele registraties (keuze 
van klankkleuren) te kiezen voor de uitgekozen 
stukken en liederen. De orgelbank was in 1875 
prima, doch inmiddels voor een aantal 
organisten te laag. Achter het orgel liggen twee 
rechthoekige balkjes met schuine uiteinden, 
die verdacht veel lijken op de bovenste delen 
van een pergola. Die leg ik onder de staanders 
van de orgelbank, zodat hij hoger komt te 
staan. De orgelbank kraakt echter nogal, en  
dat is de verhelpen door twee wigvormige   
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houtjes aan beide zijden van de staanders 
dieper in het gat te duwen. Met de schoen heb 
je te weinig grip en een klap met het nieuwe 
liedboek gaat ten koste van het liedboek zelf, 
zo heb ik inmiddels ervaren. Vandaar dat ik 
één zo’n balkje eerst gebruik voor een flinke 
tik, en dan is het kraken van de bank 
gedurende de viering niet meer 
waarneembaar. 
 
Vervolgens openbaren zich tijdens het 
inspelen de voor die dag geldende gebreken, 
variërend van pijpen die het niet doen of 
ontstemd zijn, pijpen die blijven klinken ook al 
heb je de toets losgelaten (voor intimi: 
‘hangers’) of een houten paneel dan wel 
orgelpijp zelf dat resoneert.  Dat laatste komt 
gelukkig weinig voor, meestal is de 
boosdoener de Groot E van de Open Diapason 
8’ van Great. In niet-organistentaal: de vijfde 
toets gerekend vanaf links van het onderste 
klavier, met de daarbij behorende beschilderde 
zichtbare orgelpijp. Als je op de orgelbank gaat 
staan en de voet van die pijp iets dieper het 
gat in duwt, is het normaliter verholpen. 
 
Als na het inspelen (rond 09:35 uur) er nog 
steeds een pijp vals klinkt, dan doe ik een 
poging om die te stemmen. Ik zet de toets vast 
door een gewone balpen in de ruimte te duwen 
die ontstaat door het indrukken van de toets. 
Vervolgens klim ik via een smalle doorgang 
met een nog smaller laddertje het orgel in. 
Mensen die dan al binnenkomen kijken dan 
verwonderd, er komt geluid uit het orgel, maar 
geen organist te bekennen (wellicht een wens 
van sommige kerkbezoekers…). Vervolgens 
zoek ik de betreffende pijp, hetgeen niet 

moeilijk is.  Ik weet waar ik ongeveer moet zijn, 
wij organisten kennen onze recalcitrante 
pijpjes inmiddels, vervolgens til je één voor één 
een pijp iets op. Zodra het geluid wegvalt en je 
alleen wind hoort, dan heb je de goede te 
pakken. Vervolgens kan je die stemmen of 
zelfs provisorisch repareren (ik ben 
ervaringsdeskundige op het gebied van 
reparaties met paperclips en plakband, 
daarover wellicht een andere keer meer). 
 
Dan begint de viering met inleidend / afleidend 
orgelspel en dan valt het gerammel van de 
toetsen wel op denk ik. Zodra je een toets 
loslaat, veert deze terug. Vilt tussen de toetsen 
dempt die terugslag, maar toch hoor je die 
terugverende toetsen. Dat geldt ook voor het 
pedaal, de toetsen die je met je voeten 
bespeelt. Wat mij betreft gaan we dit nog eens 
oplossen door extra vilt aan te brengen.  
 
En dan tot slot, de bediening van de zwelkast. 
Sinds mijn vorige bijdrage weet u wat dat is, 
die kast in het orgel met beweegbare 
jaloezieën. Die jaloezieën zijn bedienbaar via 
een metalen voetpedaal. Dat pedaal kan naar 
beneden worden geduwd, met als gevolg dat 
de jaloezieën worden geopend. Je kan het 
pedaal halverwege en onderaan inhaken, 
zodat de jaloezieën in die stand geopend 
blijven. Soms gebeurt het dat dat inhaken net 
niet goed gaat. Op dat moment schiet het 
pedaal weer naar boven en dat eindigt met een 
behoorlijke klap. En met die constatering 
eindigt ook deze bijdrage. 
 
Frank Resseler  

 
Agenda 

 Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 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; 
 

Oktober   

Di 06 20.00 u De taal van muziek 

Di 13 19.45 u Jongvolwassenen 

Do 15 19.30 u Filmavond 
November   

03-11 20.00 u De taal van muziek 

 


