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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 gemeenschap zijn 
en een gastvrij huis voor wie behoefte heeft aan 
steun, aandacht of warmte. 
We voelen ons betrokken bij mensen, dichtbij en 
veraf, met al hun verschillende culturen en 
religieuze achtergronden en willen vanuit ons geloof 
een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin 
ieder mens tot zijn recht kan komen.

Redactioneel 
 

Dit Bulletin verschijnt in de Paastijd. Meer 
hierover kunt u lezen in het openingsartikel van 
pastor Marianne Hoogervorst. Zij reikte ons 
tevens een artikel van vicaris generaal pastor 
Verbakel aan, met als titel Regenboog. Ze 
spreekt daarbij de wens uit dat ook "onze 
Regenboog" met Pinksteren opnieuw vorm 
mag krijgen. 
 
In het vorige Bulletin was geen ruimte voor het 
artikel over Armoede, dat nu volgt.  
 
We gaan verder met informatie over de 
vieringen van Pinksteren en 29 mei. Voor 
laatstgenoemde viering is het Regenboogkoor 
al maanden aan het repeteren.  
 
Sinds eind 2014 houdt een commissie zich 
bezig met het uitwerken van een communi-
catieplan en het doorvoeren van allerlei 
vernieuwingen. Hierover kunt u meer lezen in 
een artikel met de intrigerende naam: "Vertel 
wat je bezielt! Veranderingen in de com-
municatie via website en kerkbladen". In dit 
stuk kunt u onder meer lezen dat kopij voor het 
Bulletin, voortaan gestuurd moet worden naar 
een ander e-mailadres. 
 
Het Bulletin vervolgt met verslagen van de 
voorzitter en penningmeester van de AKM. 
Daarna treft u twee artikelen over de beamer. 
En een aantal verslagen. Het eerste, van Peet 
Valstar, betreft de inspiratieavond op 7 april. 
Die van Cecile Werner, gaat over de actie die 
op 6 maart ten behoeve van het project van 
Astrid Delleman in Nicaragua gehouden werd. 
Astrid geeft op haar beurt een verslag van de 
stand van zaken. Het volgende verslag is van 
Edo Elstak en gaat over het bezoek dat een 
aantal leden van de geloofsgemeenschap aan 
Dordrecht bracht op 6 maart. Een week later 
vond er een Gesprek op Zondag plaats. Het 
verslag daarvan, kunt u in dit Bulletin lezen, 
alsmede een oproep voor onderwerpen voor 
het Gesprek op Maandag. Hierop volgen 
uitnodigingen voor verschillende activiteiten, 
en twee heugelijke mededelingen. De eerste 
betreft het vijfjarig bestaan van de kerktuin en 
de tweede is dat Marijke Koeners de taak van 
coördinator exposities op zich heeft genomen. 
 
Na drie artikelen die ons door externe bronnen 
aangereikt zijn, sluit Frank Resseler het 
Bulletin af met een column waarin hij uit de 
doeken doet waarom hij niet zal toestaan dat u 
in het orgel klimt. 
 
De redactie wenst u een goede Paastijd toe.  
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Geest van God, zo vol van liefde 

 
Geest van God, zo vol van liefde, 

vul mijn hart en ziel met jou. 
Leid mijn leven naar het wonder, 
Geest van liefde, sterk en trouw. 

 
Als een moeder mij omhelzend, 

een omarming dag en nacht, 
zo voed jij me met je lichaam, 

vormt me door je zorg en kracht. 
 

Als een vader mij beschermend, 
breng je inzicht, harmonie 

en je zet me op je schouders 
zodat ik de wereld zie. 

 
Lieve vriend, door jouw nabijheid 

voel ik liefde diep in mij. 
Jij sterkt mij met jouw belofte, 
vrede, troost en rust geef jij. 

 
Geest van God, zo vol van liefde, 

vul mijn hart en ziel met jou. 
Leid mijn leven naar het wonder, 
Geest van liefde, sterk en trouw. 

 
Shirley Erena Murray 

(Liedboek 685) 
 

 

 
Hemelvaart – Pinksteren 
 
Veertig dagen gaan vooraf aan het grootste 
christelijke feest PASEN. Wat minder bekend 
is, dat de tijd na Pasen tot aan Hemelvaart ook 
40 dagen telt.  
Veertig, dat staat in de bijbel voor een 
mensenleven lang. In deze periode lezen we 
dagelijks dat Jezus keer op keer verschijnt aan 
de apostelen. Dan volgt het onvermijdelijke: 
het afscheid van Jezus. Maar is het wel een 
afscheid? 
'Hemelvaart' betekent letterlijk 'opgang ('vaart') 
naar de hemel'. De Hemel is in de Bijbel een 
beeld voor de 'goddelijke werkelijkheid'. Met 

Hemelvaart, zo leert de Kerk, wordt Christus 
opgenomen in die goddelijke, niet-aardse 
werkelijkheid, waar de wetten van tijd en 
ruimte niet gelden. 
Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is 
verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de 
Hemel verbonden. Lange tijd is het in de R.K. 
Kerk de gewoonte geweest om op Hemelvaart, 
na het lezen van het evangelie, de Paaskaars 
te doven als symbool dat Jezus niet meer 
onder ons is. De zondag na Hemelvaart wordt 
tot op de dag van vandaag ook wel 
‘wezenzondag’ genoemd. We zijn alleen, 
zonder Jezus in ons midden en wachtend op 
wat komen gaat.  
Na het 2

e
 Vaticaans Concilie heeft dit ritueel 

een andere plaats gekregen. Immers, Jezus 
was wel aan het oog onttrokken maar de 
Paastijd duurt voort.  
Hemelvaart valt dus altijd op een donderdag 
maar wordt gevierd als zondag. Hoewel er op 
deze dag veel volkse gebruiken zijn zoals 
bijvoorbeeld dauwtrappen, raakt de Christelijke 
betekenis van Hemelvaart meer en meer 
verloren in onze westerse samenleving.  
Toch wordt er ook in onze tijd op veel plaatsen 
een Pinksternoveen gehouden. Een noveen is 
een reeks gebeden die gedurende negen 
(noveen = negen) dagen wordt gebeden om de 
werking van de H. Geest. Dit in navolging van 
de apostelen die na Hemelvaart bij elkaar 
bleven in gebed, zo staat er geschreven in het 
boek Handelingen (1,14). 

 
Pasen – Hemelvaart – Pinksteren, zij horen bij 
elkaar als een drie-eenheid. Op Paaszondag 
begint de Paastijd die vijftig dagen duurt tot 
aan Pinksteren (de naam Pinksteren komt van 
het Griekse pèntèkostè, dat 'vijftigste' 
betekent). Het is een blijde tijd, waarin de 
vreugde om de overwinning op de dood door 
blijft klinken. De Paastijd mondt na zeven  
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weken uit in Pinksteren of wel het Wekenfeest. 
Het Joodse Pinksteren dat wordt gevierd 
zeven weken na Pesach. Het herinnert de 
Joden aan het geschenk van de Thora! Voor 
ons Christenen is het echter het feest van de 
Heilige Geest. We vieren dat de H. Geest 
neerdaalt over de apostelen en de vrouwen die 
bijeen waren in de zaal van het Laatste 
Avondmaal. Ze raken letterlijk in vuur en vlam. 
Ze blijven niet meer achter gesloten deuren 
zitten, maar trekken er op uit om de Blijde 
Boodschap van Jezus te verkondigen.  
De R.K. Kerk heeft het ritueel van het doven 
van de Paaskaars terecht verschoven naar 
Pinksteren. Na het evangelie horen we immers 
hoe wij allen de opdracht krijgen om op weg te 
gaan uit kracht van de Geest! Daarom wordt 
de Paaskaars gedoofd. Het vuur van Gods 
Geest brandt in ons hart en daarmee gaan we 
op weg.  
In de PKN kerk en in het bijzonder de 
Regenboog is gekozen voor een andere 
betekenis van het doven van de Paaskaars (op 
Goede Vrijdag bij het sterven van Jezus). 
Bovenstaande artikel is dan ook geschreven 
vanuit de katholieke traditie.  
 
Marianne Hoogervorst 
Pastoraal werkster 

 
Regenboog 
 
Onder deze titel schreef de vicaris-generaal 
van het bisdom Rotterdam, pastor D. Verbakel, 
een artikel in het parochieblad van Maasland, 
wat ik u niet wil onthouden. Hij schreef: 
 
‘Als ze me vragen wat ik van de kerk denk, dan 
gebruik ik graag het beeld van de regenboog. 
De regenboog is niet de zon alleen, het zijn 
niet de regendruppels alleen, maar het is het 
samenspel van zonlicht dat in de druppels 
weerkaatst wordt. Iedere druppel weerspiegelt 
op een eigen manier iets van het zonlicht en 
alle druppels samen vormen het verbodsteken 
tussen God en mensen. Een teken dat na de 
zondvloed gegeven werd.  
Ik vind dit een prachtige vergelijking voor  
Kerk–zijn. De Kerk is niet Christus alleen, die 
de zon en het licht is. De Kerk is ook niet de 
druppeltjes alleen. Nee, de Kerk is Christus die 
weerspiegeld wordt door de mens, ieder op 
een eigen manier, met een eigen karakter, een 
eigen talent, op de plek waar je staat. En 
samen vormen wij het nieuwe verbond van 
liefde. Het is een teken van hoop dat God de 
wereld niet in de steek laat.  
Met Pasen hebben we het Licht ontstoken en 
opnieuw beleden dat Christus het Licht van de 
wereld is, het nieuwe begin van leven.

Intussen wachten we op de komst van de 
Geest. De Heilige Geest die ons aanblaast en 
ons opnieuw doet ademen. Het is dus wachten 
geblazen. Wachten tot de voltooiing in en rond 
ons plaats vindt en de Regenboog die de Kerk 
is, opnieuw vorm krijgt.’  
 

 
 
Dat onze geloofsgemeenschap in de 
Merenwijk die de naam REGENBOOG draagt, 
met Pinksteren opnieuw vorm mag krijgen. Dat 
is mijn wens, daar bid ik voor. 
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 
 
 

Knooppunt Kerken en 
Armoede 
 
Op donderdag 21 januari werd in Houten het 
nieuwe Knooppunt Kerken en Armoede 
gepresenteerd.  
Het Knooppunt Kerken en Armoede stapt in 
het gat dat ontstond nadat de interkerkelijke 
werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA in 
mei 2014 moest stoppen. Er was onvoldoende 
geld om deze landelijke oecumenische inzet 
voor de mensen in armoede in de Nederlandse 
samenleving voort te zetten.  
 

 
Bestrijden armoede 
Als Raad van Kerken in Nederland wilden we 
ons niet neerleggen bij het verdwijnen van de 
afstemming en samenwerking tussen kerken 
en diaconale organisaties die zich bezig-
houden met het bestrijden van de armoede. 
Wanneer de Arme Kant in de Raad  
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presentaties hield, werden die met applaus 
bedankt. Dat gebeurt niet vaak', aldus 
algemeen-secretaris Klaas van der Kamp.  
Het was natuurlijk ook onwerkelijk dat, juist in 
een tijd dat het vraagstuk ‘toenemende 
armoede’ vanuit de kerken vaak benoemd 
werd als ‘een van de grote uitdagingen’, alle 
overleg zou verdwijnen.  

 
Publiek portaal 
Het Knooppunt Kerken en Armoede krijgt de 
functie van een 'publiek portaal om diaconale 
initiatieven te stimuleren', aldus Van der Kamp. 
Het verbindt en versterkt de landelijke en 
lokale inzet van kerken en diaconale 
organisaties bij het bestrijden van armoede in 
Nederland en maakt deze zichtbaar. Diaconaat 
is daarbij een breed begrip, benadrukt de 
voorman van de Raad van Kerken. 'We 
denken vaak alleen aan praktische zaken, 
zoals het klaarzetten van pakketten voor de 
voedselbank, maar een avond training geven 
aan diakenen om hen in hun werk verder te 
helpen, dat is het ook. Als je een quiz zou 
houden kun je wel duizend dingen het ‘label’ 
diaconaal werk geven.'  

 
Boekje 'Betrokkenheid troef' 
Tijdens de bijeenkomst werd 'Betrokkenheid 
troef' gepresenteerd, een boekje met zeventig 
voorbeelden wat er allemaal in het land 
gebeurt op dit terrein. Er is gekozen voor tien 
categorieën. Van bijvoorbeeld 'Wijkgerichte 
aanpak', 'Maatjesprojecten' en 'Duurzaamheid' 
tot 'Vluchtelingen en migranten' en 'Noodhulp 
en voedselhulp'. Vaak zijn de voorbeelden 
verrassend: zoals de bezoekgroep ‘JBO’ (Jong 
bezoekt oud) of een initiatief waarbij goederen 
bij elkaar worden gebracht. 'Je hebt 
bijvoorbeeld een wasmachine nodig en iemand 
anders heeft er nog een staan. Via 
bemiddeling komt die anoniem terecht bij de 
vrager. Zodat je ook niet steeds de schaamte 
hebt bij het elkaar zien: van jou heb ik die 
wasmachine gekregen.' 

 
Er zijn voorbeelden uit het hele land verzameld 
als het gaat om armoedebestrijding in de 
breedste zin van het woord. 'We willen laten 
zien: dit gebeurt er allemaal al. De publicatie 
had wel drie keer zo dik kunnen zijn. Je kunt 
door het te lezen op een idee komen om zelf 
iets te beginnen.' 

 
Netwerk 
Het Knooppunt Kerken en Armoede heeft 
vooral een netwerkfunctie. 'We hebben geen 
kantoor of adres. Voor diaconale 

ondersteuning verwijzen we naar de eigen 
kerken, zoals Kerk in Actie, het Diaconaal 
Steunpunt van de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) of de bisdommen.' Het is de 
bedoeling dat door de informatie die via het 
Knooppunt beschikbaar komt niet 'iedereen 
zelf drie keer het wiel gaat uitvinden.' 

 
Armoedebarometer 
Ook richting de 
overheid zal het 
platform van zich 
laten horen. 
Volgens Van der 
Kamp moet dat 
blijven gebeuren. 
Het Knooppunt 
wil met een 
armoedebaromet
er laten zien wat 
er gaande is. Hij 
hoopt dat het 
onderwerp 
armoede ook op 
een goede 
manier in de 
media blijft. Niet 
alleen met tv-
programma’s 
zoals 'Een dubbeltje op zijn kant', waar 
mensen na een uur televisie van een 
torenhoge schuld af zijn. 'Dat laatste is valse 
hoop. Dan krijg je de boodschap: Als je je 
maar een beetje inzet, dan komt het goed. Zo 
is de praktijk voor velen niet.' 

 
'Armoede en uitsluiting' 
Van de ruim zeven miljoen huishoudens 
moesten er in 2014 734.000 rondkomen van 
een laag inkomen, aldus het CBS-rapport 

'Armoede en 
uitsluiting 2015'.  
Dit waren er 
zesduizend meer 
dan in 2013. In de 
periode 2011-2013 
kwamen er jaarlijks 
nog gemiddeld 
zeventigduizend 
mensen met risico 
op armoede bij. De 

Sociale Alliantie, een initiatief van de 
vakbeweging, de kerken, de humanisten en 
uitkeringsgerechtigden, wijst er op dat cijfers 
lang niet alles zeggen. ‘Armoede is namelijk 
niet zozeer een persoonlijk kenmerk van 
(groepen) arme mensen, maar is een kenmerk 
van samenlevingen en duidt op de wijze 
waarop deze samenlevingen zijn 
georganiseerd.’  
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Meer menselijk beleid 
Van der Kamp meent dat wat het laatste 
betreft er een belangrijke taak ligt om de 
overheid te wijzen op een meer menselijk 
beleid. ,,Als je ziet hoe er in een paar weken 
tijd tientallen miljarden euro’s waren om de 
banken in ons land te redden, maar dat op het 
armoedebeleid alleen maar is bezuinigd, kun je 
daar wel je vraagtekens bij zetten. Er is nog 
veel werk te verrichten.”  (Bron: Friesch 
dagblad) 
Meer informatie via 
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl (hier is 
ook het boekje “Betrokkenheid troef” te 
vinden). 
 
Overgenomen van www.protestantsekerk.nl 
 
Het Knooppunt Kerken en Armoede is een 
projectalliantie van de Raad van Kerken in 
Nederland, Protestantse Kerk in 
Nederland/Kerk in Actie, Landelijk Katholiek 
Diaconaal Beraad namens de Rooms-
Katholieke Kerk, Bisdom Groningen-
Leeuwarden, MissieNederland, Christelijke 
Gereformeerde Kerken in Nederland, 
Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt), 
Nederlands Gereformeerde Kerken en Leger 
des Heils.  
 
Het Knooppunt fungeert vooral als platform 
voor onderlinge uitwisseling en het op de 
hoogte blijven van elkaars werkzaamheden. 
Het is de bedoeling dat er nog meer 
aansluiting komt van deelnemers uit andere 
kerkgenootschappen en religieuze 
organisaties. 
 

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 aan-
merking komt, 
als blijk van be-
langstelling van 
onze geloofs-
gemeenschap.

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 15 mei vieren we het feest van 
Pinksteren. We lezen in het Pinksterverhaal uit 
Handelingen hoe het verhaal van Jezus zich 
vanuit Jeruzalem verspreidt over de aarde als 
water dat uitvloeit vanuit zijn bron overal waar 
het zich een weg vindt. Dat herinnert ons aan  
Jezus’ uitspraak in Johannes 7: ‘Laat wie dorst 
heeft bij mij komen en drinken!  
Rivieren van levend water zullen stromen uit  

 
het hart van wie in mij gelooft, zegt de Schrift. 
Daarmee doelde hij op de Geest, die ons 
steeds Gods nabijheid en Gods Woord in 
gedachten brengt en ons zo steeds verfrist en 
nieuwe kracht geeft. Zoals een slok water 
tijdens een lange, vermoeiende tocht een 
mens op kan frissen en nieuwe kracht kan 
geven. 
 
 
Zondag 29 mei wordt de viering vorm 
gegeven met behulp van de lang verwachte 
Misa Criolla. Het Regenboogkoor is al een 
behoorlijke tijd bezig deze gezongen mis onder 
leiding van Hendrik Vonk in te studeren en er 
wordt vol verwachting naar uitgekeken. In de 
lezingen zullen we met koning Salomo die tot 
God bidt bij de ingebruikneming van de tempel 
(1 Koningen 8) en met Jezus, die voor de 
hongerige menigte het brood breekt en de vis 
uitdeelt erover nadenken hoe God en mens, 
mens en God voortdurend op elkaar betrokken 
zijn in een eeuwige dynamiek.   

 
Ds. Inge Smidt  
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Zondag 29 mei a.s. is een bijzondere viering. 
In deze viering gaan voor Inge Smidt en                                   
Marianne Hoogervorst. 
Het Regenboogkoor zal dan de wereldbekende  
Misa Criolla  ten gehore brengen. Het is een 
Zuid-Amerikaanse mis, gecomponeerd door de 
Argentijn Ariel Ramirez. De mis bestaat uit de 
delen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus 
Dei. Het koor is uitgebreid met 15 gastzangers 
Dit alles onder de bezielende leiding van 
Hendrik Vonk.  Hendrik zal ook de solo partijen 
zingen.                                                                                      
Het geheel wordt begeleid door een combo. 
De Latijns-Amerikaanse muziek met 
aanstekelijk ritme zal zorgen voor een 
inspirerende viering. 
Wij hopen dat u allen naar de viering komt op 
29 mei. Houd deze datum dus vrij in uw 
agenda. Hoort, zegt het voort……. 
 
Susanne van den Burgh 

 
Vertel wat je bezielt! 

Veranderingen in de communicatie 
via website en kerkbladen 

 
In december 2014 heeft de AKM een 
Commissie Communicatie ingesteld, met het 
verzoek een communicatieplan op te stellen en 
daarbij ook anderen te betrekken. Binnen de 
Commissie hebben we ons eerst vooral met de 
website bezig gehouden. We concludeerden 
dat de opzet daarvan nogal verouderd was. 
Aan de AKM werd voorgesteld een nieuwe 
website op te bouwen, die actueel, 
aansprekend en gebruiksvriendelijk is, geen 
overbodige informatie bevat en de

mogelijkheden biedt om gebruik te maken van 
social media. Op een eerste proefversie 
reageerde de AKM enthousiast. De nieuwe 
website is nu zover ontwikkeld, dat het teveel 
energie vraagt om twee websites te 
onderhouden. Daarom verdwijnt eind april de 
oude website en we nodigen u graag uit eens 
een kijkje te nemen op de nieuwe website. Om 
de website verder te verbeteren nodigen we de 
bezoekers graag uit om hun reacties door te 
geven. Het liefst vormen we met een aantal 
bezoekers een kritisch groepje, dat af en toe 
met de redactie van de website overlegt over 
wenselijkheden en mogelijkheden. Ieder die 
mee wil doen kan zich melden op het nieuwe 
e-mailadres: deregenboog2.0@gmail.com. 
 

Bulletin en Weekagenda óók digitaal 

 
In overleg met alle anderen die zich binnen de 
Regenboog met communicatie bezighouden 
(AKM, redacties van Bulletin, Leids Kerkblad-
Merenwijk en Rondom de Kerk-Merenwijk, 
Werkgroep Vorming & Toerusting en de PR-
commissie) wordt gekeken naar een effectieve 
manier om door te geven wat ons bezielt en 
leden van de geloofsgemeenschap en 
belangstellenden te informeren over onze  
activiteiten. Tot nu toe maakte een beperkt 
aantal mensen gebruik van de mogelijkheid om  

      
het Bulletin en/of de weekagenda digitaal per 
e-mail te ontvangen. De AKM wil die 
mogelijkheid graag nadrukkelijk onder uw 
aandacht brengen.  Via het nieuwe  
e-mailadres: deregenboog2.0@gmail.com 
kunt u aangeven of u het Bulletin en/of de 
weekagenda ook (naast de papieren versie) of 
uitsluitend per e-mail wilt ontvangen. 
 

Snel op de hoogte 

De bezoekers van o.a. de poëzie- en de 
filmavonden waren het al gewend: een week 
voor de bijeenkomst ontvingen zij een 
herinnering. Ook de redactie van het Bulletin 
attendeert de vaste kopijschrijvers op de  
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uiterste inleverdatum van de kopij. Vanuit de 
redactie van de website wordt de mogelijkheid 
geboden aan alle werkgroepen om  
automatisch zo’n herinneringsbericht aan de 
werkgroepleden te laten sturen. Daarnaast is 
er nu de mogelijkheid om urgente berichten 
tussen de verschijningsdata van de kerkbladen 
door aan leden van de geloofsgemeenschap 
door te geven. Wie van al die mogelijkheden 
gebruik wil maken kan zich daarvoor opgeven 
via het nieuwe e-mailadres: 
deregenboog2.0@gmail.com 
 

Nieuw e-mailadres voor kopij website en 
kerkbladen: 
redactie.deregenboog2.0@gmail.com   

Dit nieuwe e-mailadres is voortaan het adres 
waarnaar de kopij voor de website en de 
kerkbladen gezonden kan worden. Daarmee 
vervalt het bekende e-mailadres voor het 
Bulletin. Op de website worden de artikelen 
geplaatst zo vroeg als wenselijk is en 
verwijderd nadat gebeurtenissen hebben 
plaatsgevonden. De redacties van de 
kerkbladen nemen de kopij in hun 
eerstvolgende nummer op.  
Binnenkort wordt er een overkoepelende 
werkgroep opgericht waar alle redacties in 
vertegenwoordigd zijn en die met elkaar 
evalueren of de vernieuwingen in de praktijk 
ook verbeteringen zijn en welke aanpassingen 
nog wenselijk zijn. Heeft u daar zelf ideeën 
over? Mail deze ideeën dan naar 
deregenboog2.0@gmail.com . 
 
Namens de AKM en de betrokken 
werkgroepen 
John Boon 

 
Uit de AKM….. 

 
De AKM heeft zowel in februari als in maart 
vergaderd, waarbij veel zaken besproken zijn. 
Na een toelichting van de “doopvont”-
commissie heeft de AKM besloten, Reina 
Oversteegen de opdracht  te geven een

doopschaal te leveren, naar een ontwerp 
waarin de regenboogkleuren verwerkt zijn. 
 
De AKM heeft een notitie rouwdiensten 
vastgesteld, waarin de tarieven zijn 
opgenomen. Na overleg met de Stichting 
Beheer zal een folder worden ontworpen, die 
aan uitvaartondernemers kan worden 
toegestuurd.  
 
Pastor Marianne Hoogervorst heeft de 
afgelopen maanden met bijna alle 
werkgroepen afzonderlijk gesproken en haar 
bevindingen in een nota Werkgroepen 
vastgelegd. De AKM heeft hiervoor haar 
waardering uitgesproken en haar verzocht 
daarbij een uitvoeringsplan te leveren. Er is 
echter gekozen voor een traject, waarin zij in 
nauwe samenwerking met de Werkgroep 
Bestuur de doelstellingen van de werkgroepen 
op grond van haar aantekeningen gaat 
opschrijven en communiceren met de 
werkgroepen.  
 
De AKM heeft de Syrische kerkdienst, die met 
aansluitend een Syrische maaltijd op 30 
januari in de Regenboog is gehouden, 
geëvalueerd. Dankzij de inzet van Yvette 
Shamier en Marja Roos is de dag een groot 
succes geworden, en zijn er veel enthousiaste 
reacties van de aanwezige Syrische 
vluchtelingen ontvangen! Vele vrijwilligers 
hebben de vluchtelingen van en naar de 
Regenboog vervoerd, terwijl tijdens de viering 
en de voortreffelijk verzorgde maaltijd vele 
Regenbogers aanwezig waren. Het was een 
dag van (onderlinge) verbondenheid, waarin 
de oecumenische geloofsgemeenschap zich 
van haar beste kant liet zien. De actie om een 
maaltijd te sponsoren, was zo’n groot succes, 
dat er een ruim positief saldo overbleef en er 
geen beroep hoefde te worden gedaan op de 
toegezegde financiële bijdrage van de 
diaconie. De AKM heeft het resterend saldo 
bestemd voor andere activiteiten voor de 
Syrische Christenen, waarover met de beide 
organisatoren overlegd zal worden. In de 
rubriek van de Raad van Kerken stond een 
uitvoerig artikel in het Leids Nieuwsblad, terwijl 
er ook in de beide kerkbladen uitvoerig bericht 
is.  
 
Naar aanleiding van een nota Seksueel 
grensoverschrijdend gedrag van het bisdom 
Rotterdam heeft de AKM besloten een 
vertrouwenspersoon voor de Regenboog aan 
te stellen, die zo nodig de situatie kan 
doorspelen naar de vertrouwenspersonen van 
het bisdom of van de PKN. Nadat een 
taakomschrijving is vastgesteld, zal een  
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kandidaat benaderd worden. Tevens is 
besloten dat nieuwe meerderjarige vrijwilligers 
een VOG-verklaring moeten hebben; het gaat 
dan om vrijwilligers die met kinderen omgaan, 
jongerenviering doen, pastoraat doen en de 
penningmeesters van de bestuursorganen. 

 
De jaarrekening 2015 van de AKM is 
goedgekeurd, met dankzegging aan de nieuwe 
penningmeester voor zijn voortreffelijke werk, 
die bovendien een batig saldo van €1700 op 
de exploitatierekening kon melden. Hiervoor 
heeft de AKM fluks bestemmingen gezocht, 
waarvoor in de begroting 2016 geen 
voorziening was getroffen, zoals de nieuwe 
website, alternatieve vieringen, het uitje van de 
litassen, de ontwerpkosten van de nieuwe 
doopschaal en de kosten van de 
inspiratieavond op 7 april. De penningmeester 
meldde een tendens van langzaam dalende 
inkomsten, wat zeker bij het opstellen van de 
begroting 2017 gevolgen zal hebben. 

 
De voorbereiding van de inspiratieavond op 7 
april is aan de orde geweest. De doelstelling, 
inhoud en opzet van de avond is besproken, 
die, als u dit leest, al weer een paar weken 
achter de rug is. Aan het begin van de avond 
zijn alle leden van de bestuursorganen van de 
Regenboog plus andere kerkelijke bestuurders 
uit Leiden uitgenodigd voor een maaltijd, die 
door de “power”vaders van Op Eigen Wieken 
wordt bereid, als tegenprestatie voor de 
huiswerkcursus die door een aantal vrijwilligers 
wordt aangeboden. In het volgende Bulletin 
staat ongetwijfeld een verslag van deze avond. 
 
De Regenboog heeft een verzoek ontvangen 
van de Italiaanse RK parochie in diaspora tot 
het houden van wekelijkse zondagse diensten 
in de Regenboog. Een eerste oriënterend 
gesprek heeft plaatsgevonden, waarin bleek 
dat de parochie binnenkort geen gebruik meer 
kan maken van de kapel in Mariëngaarde in 
Warmond. Wellicht is het Stiltecentrum een 
goed alternatief, dat in een vervolggesprek in 
aanwezigheid van de Stichting Beheer 
besproken zal worden. 
 
Na 2 gesprekken met het moderamen heeft de 
wijkkerkenraad een nieuwe versie van de 
zelfscan opgesteld en goedgekeurd. In de 
AKM zijn een aantal aanvullende voorstellen 
besproken, o.a. een passage over het 
oecumenisch karakter van de Regenboog, 
waarmee binnen de PGL te weinig rekening 
wordt gehouden: in het verleden is onze 
geloofsgemeenschap toch te veel als een 
“gewone” wijkkerk beschouwd. Er is ook 
gesproken over de mogelijke gevolgen van de

matrix voor de formatie van de Regenboog, 
wanneer deze weer in de volgende periode 
2018-22 zou worden toegepast. Dit heeft 
geleid tot een pleidooi voor een meer 
kwalitatieve benadering (op grond van 
beleidsplannen, vitaliteit) dan een kwantitatieve 
(op grond van getallen in een matrix). 
Uiteindelijk hebben de wijkkerkenraad en de 
AKM een nieuwe versie van de zelfscan op 5 
april j.l. aan de scriba van de Algemene 
Kerkenraad toegestuurd, die deze in haar 
vergadering van 19 april zal bespreken. 
 
In maart heeft een voorbereidingscommissie 
de vacatures voor het nieuwe jaar 
geïnventariseerd. Het gaat om een nieuwe 
voorzitter en een lid van de AKM, 1 of 2 
kerkrentmeesters, een redacteur van het Leids 
Kerkblad en een scriba van de wijkkerkenraad. 
Er zijn groslijsten met namen opgesteld, 
waarbij primair gekeken is naar mensen uit de 
leeftijdscategorie onder de “babyboomers”. 
Voor het voortbestaan van een vitale 
oecumenische geloofsgemeenschap is het van 
het grootste belang dat ook jongere generaties 
hun bestuurlijke verantwoordelijkheid gaan 
nemen! Dus als u wordt benaderd, zeg dan 
niet meteen “Nee”, neem desnoods enige tijd 
om na te denken, maar laat het uiteindelijk 
resulteren in een “Ja”!! 
 
In de maanden april en mei zijn er weer een 
aantal bijzondere activiteiten gepland: het 
bespreken van het communicatieplan, de start 
van de sponsoractie voor twee nieuwe 
beamers en de nieuwe website, die eind april 
wordt gelanceerd. Hemelvaart en Pinksteren 
worden dit jaar in de eerste helft van mei 
gevierd, terwijl er op zondag 29 mei een 
bijzondere viering is, waarin het 
Regenboogkoor de Misa Criolla uitvoert! Het 
zullen weer drukke maanden worden in de 
aanloop naar de zomervakantie, waarin o.a. 
ook de bestuurlijke vernieuwing voltooid zal 
worden  ! 
 
Piet Pouw, voorzitter AKM 

 
De AKM en de centen 

 
Vorig jaar bedroegen de inkomsten van de 
AKM ruim 18 duizend euro. De grootste 
inkomstenbronnen zijn de collecte opbrengsten 
in het eerste mandje van 7 duizend euro, giften  
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van 4 duizend euro, de vrijwillige bijdragen aan 
het Bulletin van 4 duizend euro en de 
opbrengsten voor reprografie voor de 
Binnenstadsgemeente van de Protestantse 
Gemeente van 2 duizend euro. De kosten 
bedroegen in 2015 bij elkaar bijna 17 duizend 
euro. De grootste kostenposten zijn de muziek 
van 6 duizend euro en de kosten van de 
reprografie van 3 duizend euro. De inkomsten 
overtroffen de uitgaven met 1700 euro. De 
AKM heeft besloten dit bedrag te besteden aan 
verbetering van de website van de 
Regenboog; aan een bijdrage aan de Misa 
Criolla in de Regenboog op 29 mei, geeft het 
door & komt het horen!; aan een uitje van de 
litassen helemaal naar Utrecht om daar de 
tentoonstelling over Franciscus te bezoeken 
met pannenkoek toe; en aan de 
inspiratieavond over de oecumene op 7 april.  
Dit jaar ontwikkelen de collecte opbrengsten 
zich tot nu toe (3 april) redelijk gunstig in het 

licht van de nog steeds dalende inkomsten van 
de Kerkbalans. Er werden 18 vieringen / 
diensten gehouden met een totale collecte 
opbrengst in beide mandjes samen van 4,6 
duizend euro; iets meer dan de 4,3 duizend 
euro over hetzelfde aantal vieringen / diensten 
in die periode vorig jaar. De Paasperiode is 
geen oorzaak want die telde beide jaren mee. 
De collecte opbrengsten in de Paasperiode zijn 
hoger dan bij gewone vieringen / diensten, 
omdat er meer mensen naar de kerk gaan, en 
bovendien geeft de gemiddelde bezoeker dan 
meer, vooral in bankbiljetten. Met Pasen vist 
de penningmeester soms zelfs een twintigje uit 
de collectezak. Mogelijk zijn de gevers 
bezoekers die anders nauwelijks naar de 
Regenboog komen.  Zie onderstaande tabel 
ter illustratie. 
     

 
   
Datum dienst Eerste mandje: 

Regenboog 
Kinder- 
nevendienst 

Tweede mandje: 

   Specifieke bestemmingen 

 Euro Euro Euro Bestemming 

21 feb 90 5 80 Kerk in Actie 

28 feb 105 5 125 RK Vastenactie 

06 mrt 125 0 130 Kerk in Actie 

13 mrt 110 10 105 Diaconie 

20 mrt 140 15 130 RK Vastenactie 

Witte Donderdag 95 0 140 Avondmaalsproject 
AKM 

Goede Vrijdag Geen collecte    

Paasnacht 260 0 200 RK Vastenactie 

Pasen 200 5 175 Diaconie 

03 april 95 5 90 PKN Jeugdwerk 

 
Afgeronde bedragen.  
 
Bert Minne, penningmeester AKM 
 
 

Sponsoractie 100x 25: Laten 
beamers onze kerkdienst 
verhelderen! 
 
In onze Regenboog zijn wij gelukkig met 
inspirerende vieringen voor jong en oud, in een 
gerenoveerd kerkgebouw. Toch stellen wij 
nieuwe doelen ter verbetering: meer 
betrokkenheid en extra prikkeling van onze 
verbeelding! 
 
Beide doelen  kunnen wij bereiken met 2 
projectoren, “beamers” die (lied)teksten en 
illustraties op de muurgedeelten naast de 

liturgische tafel gaan projecteren. Zij vergroten 
onze onderlinge betrokkenheid, want: 

 
•   je zingt met elkaar beter als je samen 
tegelijk dezelfde tekst voor je ziet 
•   je kan de tekst beter zien dan in de 
liedbundel (die je overigens prima erbij kunt 
blijven gebruiken) 
•   je kan bijbelteksten tegelijk mee lezen als 
de voorgangers en lectoren deze uitspreken  
•   je kan beelden en filmpjes bekijken ter 
illustratie van de preek, projecten (bijv. 
adventsproject of themadiensten) of 
collectedoeleinden  
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De beamers 
prikkelen je 
verbeelding met 
beeldillustraties 
vlak voor je, 
zodat je de 
viering intenser 
mee maakt. 
Bovendien 
kunnen de 
beamers worden 
ingezet voor 
andere doelen 
zoals voor de 
filmavonden. 
 

 
Dit hebben wij niet verzonnen, want beamers 
zijn al in veel kerken geïnstalleerd en de 
ervaringen ermee zijn positief.  Die 
verbeteringen willen wij ook in de Regenboog, 
en wij kunnen het ook volgens een 
professionele firma die ons uitvoerig heeft 
geïnformeerd. Deze firma demonstreerde ons 
ook dat de beamers  onopvallend en mooi 
kunnen worden aangebracht. Dus we gaan 
ervoor!!! 
 
Het “Beam”-team dat de beamer bedient, 
wordt opgericht, het voorwerk is gedaan. Nu 
het geld nog! De totale kosten van het project 
bedragen 10.000 Euro, waarvan een deel is 
aangevraagd bij het College van 
Kerkrentmeesters. Op de spaarrekening van 
de AKM staat al een bedrag van 2300 Euro 
voor dit doel gereserveerd. Maar er is nog een 
“geldgat” van € 2500,-. Als geloofsgemeen-
schap kunnen wij dit gat natuurlijk goed 
dichten met de: 
  

ACTIE   100 x 25 
 
Als 100 mensen een bedrag van 25 Euro 
doneren aan onze Regenboog zijn wij er al! 
Een groter bedrag dan 25 Euro is natuurlijk 
ook welkom. U kunt het bedrag overmaken 
naar de rekening van de Algemene Kerkelijke 
Merenwijkraad: NL70 INGB 0002 5811 91 
onder vermelding van “sponsoractie beamers”. 
In de maand mei zal in de Regenboog op een 
thermometer de hoogte van de 
sponsorbijdragen worden bijgehouden. 
 
Laat het in onze Regenboog tijdens de 
vieringen BEAMEN!!! 
  
                                                                                                   
Els Frankhuijzen, lid AKM                                                                                                
Wouter Jukema, lid Stichting Beheer   
Bert Minne, penningmeester AKM

Wie wordt lid van het “Beam”-
team? 

 
Als wij in de Regenboog de vieringen, in 
overleg met de voorgangers, willen gaan 
“beameren”, is het nodig dat een aantal 
vrijwilligers deze taak op zich nemen, en 
samen het “Beam”-team vormen. Wij denken 
aan een groep van 5 à 6 personen, die om de 
beurt verantwoordelijk zijn om de relevante 
informatie in de computer in te voeren of op 
een USB stick te zetten, en via de beamer te 
projecteren. Een week voorafgaand aan de 
viering wordt contact opgenomen met de 
voorganger (ook als deze van buiten komt) met 
de vraag welke informatie in de viering 
geprojecteerd moet worden. Hierbij valt te 
denken aan: 
 
•   Tekst van welkom/votum en groet 
•   Bijbellezingen 
•   Alle te zingen liederen 
•   Afbeeldingen tijdens de preek 
•   Tijdens de collecte de bestemming     
    daarvan en enkele mededelingen 
•   Slotlied 
 
Elk lid van het “Beam”-team moet in ieder 
geval met digitale middelen kunnen werken. 
Uit het vitaliseringsfonds van de Protestantse 
gemeente Leiden is een bedrag beschikbaar 
voor training van de leden van dit team, als 
ook voor de aanschaf van abonnementen, 
ondersteunende programma’s en updates.  
 
Heb je interesse om lid te worden van het 
“Beam”-team, dat het functioneel gebruik van 
beamers tijdens de zondagse vieringen 
stimuleert en bevordert, neem dan contact op 
met mij: p.pouw@hotmail.com,  tel. 5215726 
 
Piet Pouw, voorzitter AKM 

 
De toekomst van de kerk en de 
oecumene. 
Kijken met andere ogen     

 

Leiden - ‘Dit zijn woorden van hoop die ons 
verder helpen.’ Zo vat één van de 70   



11 

 

bezoekers haar indrukken samen van een 
inspiratieavond op 7 april in kerkelijk centrum 
De Regenboog. Thema van de avond is Kijken 
met andere ogen. Waar kunnen we God 
ontdekken en kan de kerk ons daarbij helpen? 
Welke ogen hebben we daarvoor nodig? 

Inleiders van de inspiratieavond waren Karin 
van den Broeke en Erik Borgman. De eerste is 
predikant en voorzitter van de Protestantse 
Kerk in Nederland en was 10 jaar 
studentenpredikant in Leiden. Borgman is 
lekendominicaan en hoogleraar theologie aan 
de Katholieke Universiteit van Tilburg.  

Bezinning op onze toekomst 
Aanleiding voor de avond is bezinning op de 
toekomst, zoals die momenteel in De 
Regenboog plaatsvindt. Veel mensen lopen 
met hun ziel onder de arm. Door aanslagen 
dreigen we in onze schulp te kruipen, tegelijk 
willen we graag verbinding zoeken met 
anderen. Kan de kerk hierin van betekenis 
zijn? Welke blik hebben we daarvoor nodig? 
Welke illusies moeten we dan laten varen? 
Hoe kunnen we zien dat God ook op andere 
plekken dan in de kerk zichtbaar is? Dit zijn 
vragen waar de inleiders op ingaan.  

Verhalen van hoop 
Dominee Van den Broeke benadrukt allereerst 
de kracht die in geloofsgemeenschappen 
aanwezig is. ‘In de kerk hebben we een taal 
ontwikkeld waardoor we niet gevangen hoeven 
te zijn door scepsis die ontstaat bijvoorbeeld 
na het Oekraïne-referendum. Maar waar de 
angst regeert, worden agressie en geweld 
alleen maar verder uitvergroot. In geloof kan ik 
genieten van de verhalen van hoop; vertel 
elkaar die verhalen in de kerk.’  

‘Zorg dat je je niet laat uitputten door het vele 
bestuurlijke werk en de activiteiten, maar sluit 
aan bij waar je goed in bent en wat je met 
plezier doet.’ Aldus een ander advies van Van 
den Broeke. Een goed voorbeeld vindt zij de 
organisatie van de Arabische kerkdienst voor 
Syrische christenen die onlangs plaatsvond. 
‘Je stelt je huis open en je ontvangt er dan 
meer voor terug dan dat je geeft.’ Die 
gastvrijheid en openheid noemde zij trouwens 
één van de kenmerken van de gemeenschap 
van De Regenboog. Dat is een kracht die je 
anderen bieden kunt. 

Verkenners 
Borgman neemt vervolgens het woord. ‘Het is 
een wonder dat de kerk nog bestaat. Het is 
altijd een zootje geweest, maar ze bestaat nog 
steeds. Hebt u nog een godsbewijs nodig?’ Hij 
benadrukt dat kerkelijk beleid niet maakbaar is. 

‘Eigenlijk hebben wij niets te bieden. Niet ‘wij 
als kerk’ zijn het die aan de rest van de wereld 
iets te geven hebben. Het is uiteindelijk God 
die dat doet. We hoeven niet alles op onze 
schouders te nemen. Wat wij wel kunnen 
doen, is die plekken opzoeken waar de 
maatschappij schuurt, waar de opgaven in de 
samenleving liggen.’  

Borgman adviseert om te investeren in 
verkenners. Hij stuurt ons op pad: ‘Ga in de 
samenleving kijken en ontdek de liefde en de 
barmhartigheid. Dáár is de kerk. Het koninkrijk 
van God is nabij, waar we ook zijn. Wie daar 
niets van ziet, kijkt niet goed.’ 

Peet Valstar, gemeenteadviseur 

Actie voor Astrid Delleman  

 
Op zondag 6 maart jl. was er na de viering een 
actie om het werk van Astrid Delleman in 
Nicaragua te steunen. Zij zet zich in voor een 
gemeenschapshuis voor mensen met een 
verstandelijke beperking in Juigalpa.  
Er was van alles te koop: wat lekkers bij de 
koffie, zoals muffins, appeltaart en chocolade 
cake. Kaarsen, gerecycled van restanten 
kaarsen van de Regenboog in het atelier Kunst 
en Vliegwerk in Leiden, waren binnen de 
kortste keren uitverkocht. Ook voor diverse 
artesania uit Nicaragua, hand beschilderde 
vogeltjes van balsamhout en pannenlappen 
was veel belangstelling. 
De totale opbrengst van deze succesvolle actie 
is  659,15 Euro.  
 
Hartelijk dank voor ieders bijdrage! 
 
Namens de werkgroep MOV/ZWO 
Cecile Werner  
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Reactie van Astrid Delleman 
 
6 maart was de ontmoetingsruimte van de 
Regenboog even in Nicaraguaanse sferen. Er  
was zowaar een Nicaraguaanse vlag en aan 
de wanden hingen foto’s met Nicaraguaanse 
beelden. Alles om ons project onder de 
aandacht te brengen. En d.m.v. verkoop en 
giften een bedrag in te zamelen, dat we hier 
kunnen besteden aan de aanschaf van bedden 
en eventueel kasten voor onze toekomstige 
bewoners.  
Niet alleen is er een mooi bedrag opgehaald, 
er heerste een goede sfeer heb ik van diverse 
kanten gehoord. Ook hebben veel mensen hun 
steentje bijgedragen! En het bedrag is door de 
penningmeester van de Regenboog al 
overgemaakt naar de stichting Vivirjuntos, die 
in Nederland de fondsen voor ons project 
verzamelt en naar ons doorsluist om teveel 
overmaak kosten te besparen.  
De presidente van onze stichting in Nicaragua 
heeft een dankbrief naar jullie geschreven. 
Maar ik sluit me natuurlijk bij haar woorden 
aan! De bijdrage van de Regenboog gemeente 
is niet alleen een financiële  ondersteuning 
(zonder geld kun je niet leven) maar ook een 
morele ondersteuning, die ons bemoedigt op 
de weg onze plannen te verwezenlijken. Want 
ons lemma (lijfspreuk, red.) is‘ samen kunnen 
we een verschil maken’ 
 
Hoe ver staan we met onze plannen?  
Sinds een maand zijn we geregeld op 
zoektocht naar een huis. Makelaarskantoren 
bestaan niet in Juigalpa. Websites waar 
woningen aan worden geboden zijn er in 
geringe mate  en voor  99,9% met aanbod van 
huizen in Managua (hoofdstad). Idem het 
huizenaanbod in de krant. Dus de 
alternatieven die  overblijven zijn: 
- door de stad lopen, op zoek naar bordjes op 
de huizen die te huur of te koop staan, met een  
telefoonnummer erbij om contact op te nemen 
met de eigenaar (zie foto hieronder).  
 

 
- via via gericht naar die huizen te gaan, 
waarvan iemand je heeft gezegd dat het de 
moeite waard lijk.

Inmiddels hebben we dus diverse huizen 
gezien. En het resultaat: we hebben aardig wat 
afgelopen in Juigalpa, in een temperatuur van 
rond de 35 graden! En Juigalpa weer beter 
leren kennen. 
Zijn we dichter bij ons doel gekomen? 
Natuurlijk, want we leren steeds meer wat we 
belangrijk vinden en worden realistischer t.a.v. 
wat de mogelijkheden zijn. Ook groeien we 
steeds meer toe naar het moment om ‘ons 
huis’ te hebben. En we echt van start kunnen 
gaan met ons project! Dus onze droom om te 
zetten in actie. 
 
Ik hoop in het volgende Bulletin jullie onze 
nieuwe woning te tonen en de aanschaf van de 
eerste bedden te melden! 
 
Inmiddels hebben we onze verblijfsvergunning 
binnen na een half jaar. Geen slecht resultaat!  
En omdat ik hier eerder heb gewoond en een 
verblijfsvergunning heb gehad, heeft men dat 
gewaardeerd door ons de maximale duur van 
vijf jaar te geven (daarna moeten we 
verlengen)! Een super resultaat! 
Soms werken de dingen mee. Soms loopt het 
anders dan je verwacht of zou willen. Leven 
vanuit geduld, creativiteit en vertrouwen blijft 
een uitdaging. Want zoals Etty Hillesum 
schreef: Het leven is zo grappig en zo 
verrassend, zo eindeloos genuanceerd en op 
iedere bocht van de weg plotseling weer een 
heel ander uitzicht... 
De kunst is dat voor ogen te houden. En in die 
leerschool van het leven zitten we. 
 
 Astrid Delleman 

 
Bezoek Dordrecht 
 
Zondag 13 maart bezochten zestien leden van 
onze geloofsgemeenschap Dordrecht in het 
kader van de jaarlijkse ontmoeting met 
anderen. 
 
Als eerste bezochten we de kerkdienst van de 
Nederlands Gereformeerde Kerk Open Hof. De 
NGK telt ongeveer 600 leden, waarbij oud én 
jong goed vertegenwoordigd zijn. Het gebouw, 
een oude school, heeft een heel eigen 
karakter. De kerkzaal is ruim en licht van 
indeling. Nog voor we de kerkzaal in waren, 
werden we al aangesproken door mensen uit 
de Open Hof. Waarmee de naam Open Hof 
eer werd aangedaan. Bij het betreden van de 
kerkzaal werd iedereen welkom geheten. Zo 
ongeveer als bij ons de achter-AKM'er doet. Je 
kreeg ook de liturgie aangereikt. Voor de 
aanvang van de dienst was er een heel 
ontspannen sfeer. Er werd volop met elkaar  
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gesproken. Sommige van ons hadden al direct 
een klik met degene die naast hem/haar zat. 
De kerkdienst, waarbij beamers worden 
gebruikt, was bijzonder boeiend. We vielen 
met onze neus in de boter, omdat die zondag 
een “Stroomdienst” werd gehouden. Tijdens de 
viering had men een moment van “gesprek 
met elkaar” ingebouwd om over het thema: 
“Zijn de geboden van de Heer jouw kruis of 
kracht” te praten. Er hing een positieve sfeer 
waardoor iedereen zich betrokken voelde. Er 
hing een positieve sfeer in de lucht: de mensen 
hadden er plezier in. Bij de keuze van de 
liederen beperkte men zich niet tot de 
liedboeken. Er waren ook liederen uit de 
Opwekkingsbundel. Wat toch een andere sfeer 
geeft. Bovendien is het taalgebruik veel 
directer. Minder gebaseerd op “de Tale 
Kanaäns.” Wat b.v. tot uitdrukking kwam in de 
instellingswoorden. De strekking was 
volkomen gelijk aan wat wij doen, maar toch 
klonken ze anders, eigentijdser.  
Na de viering was er uiteraard tijd voor koffie 
en gesprekken. Aansluitend hadden we met de 
voorganger, ds. Rein Hoekstra en de voorzitter 
van de kerkenraad Johan Reijenga een open 
en informatief gesprek en konden we onze 
gedachten uitwisselen over de manier waarop 
zij en wij als geloofsgemeenschap optreden. 
Een markant onderwerp was de aanwezigheid 
van kringen. Een vorm van pastoraat, omzien 
naar elkaar, die duidelijk vooral door en voor 
de leden van de Open Hof zelf gedragen 
wordt. Natuurlijk ging het daarbij ook over de 
aantrekkingskracht die de NGK op jonge 
mensen blijkt te hebben. Rein gebruikte daarbij 
vooral de termen “in de eigen waarde, met 
open ruimten en respect” met elkaar omgaan. 
Bij de Open Hof is bijna 50% van de leden 
jonger da 25 jaar! Al met al een ontmoeting die 
bijzonder de moeite waard is geweest. 
 

 
 
Van de Open Hof vertrok het gezelschap naar 
de oude binnenstad van Dordrecht om daar te 
genieten van een lekkere lunch in een van de 
vele mooie oude panden (1609). Met een korte 

wandeling gingen we vandaar naar een andere 
hof: Hof van Nederland”. Een interactief 
museum dat qua onderwerp goed aansloot bij 
ons bezoek. In het Hof van Nederland staat 
naast Dordrecht zelf de Dordtse Synode 
centraal als thema. In opzet en uitwerking heel 
informatief. 
De groep verzamelde zich nog eenmaal in het 
restaurant van het museum om de opgedane 
indrukken met elkaar uit te wisselen waarna 
iedereen de huisreis aanvaarde. 
Ik denk dat we een geslaagde dag hebben 
gehad. 
 
Edo Elstak 

 
13 maart 2016: Gesprek op 
Zondag over geloofsbelijdenis 

 
Kolenbranders waren lang geleden mensen 
die houtskool maakten. Ze woonden en 
werkten in de bossen. Ze waren arm, zagen er 
altijd zwart uit, en kwamen eigenlijk nooit in de 
kerk. Een makkelijke prooi voor de duivel, zo 
leek het. Op een mooie dag zocht de duivel 
een ongelukkige kolenbrander op, en vroeg 
hem: ‘Vertel eens, waarin geloof jij nou 
eigenlijk?’ ‘Nou’, zei de kolenbrander, ‘ik geloof 
waarin de kerk gelooft’. ‘En wat gelooft de kerk 
dan?’ vroeg de duivel meteen. ‘Nou’, zei de 
kolenbrander, ‘precies wat ik geloof’. ‘En wat is 
dát dan?’ drong de duivel aan. De 
kolenbrander hield vol: ‘Precies wat de kerk 
gelooft!’ En hoe de duivel ook probeerde, hij 
kwam er niet tussen. En na een tijdje vertrok 
hij met de staart tussen de benen en liet de 
kolenbrander tevreden achter. 
 
Dit oude sprookje vertelt iets over een houding 
die voor velen vanzelfsprekend was, en 
misschien nog steeds is. Wie ben ik als 
eenvoudige leek om te bepalen wat je moet 
geloven? Welke wijsheid heb ik in pacht? Maar 
ook: wat is nou de kern van ons geloof?  
In het Gesprek op Zondag van 13 maart 
spraken wij over de geloofsbelijdenis, over de 
betekenis ervan voor de christelijke kerken en 
over de inhoud ervan. 
In het open gesprek konden we samen 
constateren dat de belijdenis voor de kerken 
een bindend element is. Ze bepaalt de 
identiteit, ze onderscheidt: dit zijn wij, dit is 
voor ons belangrijk, dit is onze traditie. Ook al 
zijn de woorden van de oude belijdenis ooit  
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onder bijzondere kerkelijke en politieke 
omstandigheden gekozen, en zouden ze nu 
wellicht anders worden gekozen, ze hebben de 
boel wel bij elkaar gehouden, al bijna 
tweeduizend jaar.  
 
In het tweede deel van het gesprek gingen we 
in op de vraag: ‘Als je nu een geloofsbelijdenis 
zou ontwerpen, waarover zou die dan moeten 
gaan?’ Uit de antwoorden die toen genoemd 
zijn citeer ik er een paar. ‘Onze’ belijdenis zou 
hierover in elk geval uitspraken mogen doen: 
- de God van de almachtige liefde – de Drie-
eenheid – geloof als een be-leven – God als 
schepper, als een begin – de verbondenheid 
met de naaste – Jezus, als voorbeeld – de 
verbondenheid met Israël – waartoe zijn wij op 
aarde? – het woord ‘aanspreken’: 
aangesproken voelen, aanspreekbaar zijn, 
aansprakelijk willen zijn – de almachtige liefde 
van Jezus en de Heilige Geest – het komende 
koninkrijk – de (naasten)liefde – de ervaring 
dat ons iets te boven gaat – heiligheid – 
vergeving – geloven als vertrouwen. 
 
In de Regenboog staan we blijkbaar deels in 
de traditie, deels in de nieuwe tijd. Deze 
woorden weerspiegelen elementen van de 
oude belijdenissen, met een nadruk op de 
theologische aspecten, maar ook elementen 
van de manier waarop wij zelf geraakt worden 
door de inspiratie van Jezus en de Geest. Wij 
hebben in ons gesprek maar een klein beetje 
last gehad van de theologische debatten en 
ruzies zoals ze in het Concilie van Nicea 
hebben plaats gehad. Maar wij hebben 
gelukkig ook mogen proeven van de 
bijzondere inspiratie waarmee de oude 
kerkleiders in die tijden hebben gewerkt. Dat 
gaf ons weer een rijk gesprek. 
 
Pieter Schrijnen 

 
Onderwerpen voor Gesprek op 
Maandag 

 
Als je met 
een 
belangrijke 
vraag zit, 
waar je 
samen met 
anderen 
over wilt 
nadenken; 
als je eens 
met ande-
ren wilt 

verkennen wat er speelt rond de thema’s die

uit de wereld op ons afkomen, neem dan 
contact op met de mensen van Gesprek op 
Maandag. Dan zoeken we samen een vorm en 
een moment om daar mee aan de slag te 
gaan. 
 
Pieter Schrijnen 
pieterschrijnen@gmail.com  

 
Extra poëziemiddag 
 
Tijdens de afgelopen poëziemiddag besloten 
wij op woensdagmiddag 11 mei 
om 14 uur een extra middag te houden ter 
afsluiting van het seizoen (in september 
gaan wij weer door).  Wij evalueren het 
afgelopen seizoen en u kunt  gedichten 
inbrengen die u -om welke reden ook- 
aanspreken. Mail de tekst tijdig door naar Anja 
(tel. 5216606) die ze kan laten kopiëren. Ook 
beginnen wij met het nieuwe thema “ouder 
worden”.  
Ronald da Costa is de gespreksleider. 

 
Bijeenkomsten 
jongerengroepen 
 
De jongvolwassenen komen op maandag 23 
mei bij elkaar in de pastoreskamer in de 
Regenboog, om 19.45u. Als je eens wilt komen 
kijken, neem dan contact op met Wander 

Gubler (wander_gubler@hotmal.com).  
 
Als je je aangetrokken voelt tot de groep VIP’s 
(volwassenen in progress) kun je voor verdere 
gegevens contact opnemen met Jan-Pascal 
van Best. Hun eerstvolgende bijeenkomst is op 
dinsdag 17 mei om 20.15u  
(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. 

 
De taal van muziek 
 
Dinsdag 31 mei is de slotbijeenkomst van de 
taal van muziek. We luisteren naar muziek uit 
de oosters-orthodoxe kerken. Muziek die sterk 
met de liturgie van de oosterse kerken 
verbonden is en die een heel andere uitstraling 
heeft dan de muziek uit de westerse kerken. In 
de oosters-orthodoxe liturgie komt een stukje 
van de hemel binnen in ons aardse bestaan en  
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de muziek helpt de 
gelovigen die 
hemel(se voorsmaak) 
te ervaren en hun 
aardse noden bij de 
hemel te brengen.  
Van harte welkom. 
De avonden zijn wel 
met elkaar 
verbonden, maar 
staan qua onderwerp 
ieder op zichzelf. 
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 avond vindt 
plaats in het stiltecentrum. 
 
Inge Smidt, pred.  

 
Onze tuin 
 
Hoera, de kerktuin is jarig! De tuin viert zijn 
vijfde verjaardag, het eerste lustrum. Er komt 
best wat kijken bij het omtoveren van een 
stukje gemeentegroen tot een vrolijke tuin. 
Maar na wat noeste arbeid kon op 19 april 
2011 de tuin ingeplant worden, waarna ze op 
Paasmorgen 24 april ‘in gebruik genomen’ 
werd; de kinderen gingen er paaseieren 
zoeken.  
Voor de aanleg van de tuin hebben we met 
een aantal mensen een schets gemaakt. Er is 
gekozen voor een aantal perken, begrensd 
door gezellige kronkelpaadjes. De perken 
refereren aan de traditionele kerkelijke kleuren 
rood, geel/wit en paars en daarnaast is er een 
kruidentuin. Echt bijbelse planten zijn er niet 
veel en daar is ons klimaat ook niet naar. De 
meeste plantennamen van hier zijn ontstaan in 
de middeleeuwen in de oude volkscultuur en in 
de kloosters. Er waren in de kloostertuinen 
uitgebreide planten- en kruidencollecties, o.a. 
voor geneeskundig gebruik. Zo verwijzen heel 
wat plantennamen naar Bijbelse personen en 
begrippen uit het geloofsleven.  
Zoekend naar geschikte planten voor onze 
K\kerktuin hebben we ons daardoor laten 
inspireren en kwamen in het roodvak 
hemelsleutels en een kerstroos te staan, in het 
geel/wit vak salomonszegels, 
lievevrouwebedstro en sint-janskruid en in het 
paarsvak o.a. judaspenning, jakobsladder en 
slangenkruid. In de kruidentuin staan knoflook, 
ui en prei en natuurlijk hysop. De ligging van 
de tuin is niet ideaal, aan de noordkant van het 
gebouw en in de schaduw van een grote boom 
met een enorm wortelstelsel. Om die reden 

hebben we de gekregen vijg geplant tegen de 
zonnige voorgevel. Dankzij de betrokkenheid 
in brede kring, is de tuin vrijwel helemaal 
ingeplant met gekregen materiaal. Het 
onderhoud wordt gedaan door de vaste 
werkgroep, maar kan niet zonder de hulp van 
betrokken gemeenteleden. De kerktuin is van 
ons allemaal. 
We genieten van onze kerktuin. Het is een 
leuke aankleding van het terras en verlengstuk 
van onze ontmoetingsruimte. Daarnaast geeft 
de tuin een vrolijke en verzorgde aanblik aan 
ons kerkgebouw en een uitnodigende aanblik 
naar passanten van het naastgelegen fietspad. 
 
Jeanne Dutmer. 

 
De nieuwe coördinator 
Exposities stelt zich voor  

 
Ik ben 
Marijke 
Koeners,  
65 jaar en 
woon bijna  
40 jaar in de 
Merenwijk 
met mijn man 
Herman. 
Wij hebben 3 
zonen en 4 
kleinkinderen. 
Ik ben jaren 
geleden 
actief in de 

Regenboog geweest vooral rond Eerste 
Communie, Vormsel en met ouders van 
kleuters. 
 
Mij is nu gevraagd om het coördinatorschap 
voor de exposities op mij te nemen. Ik vind het 
leuk om dat te gaan doen. 
Zelf heb ik 3 keer met eigen werk in de 
Regenboog geëxposeerd. Toen was Aad van 
der Lee nog coördinator. 
Ik vind het altijd weer leuk en bijzonder om 
nieuw werk in de ontmoetingsruimte te zien 
hangen. 
 
Ik schilder zelf al heel wat jaar, gewoon als 
hobby. Via het schilderen probeer ik vaakuiting 
te geven aan het wonderlijke in het leven. 
Door nieuwe cursussen word ik steeds weer 
opnieuw geïnspireerd. 
 
Dus vanaf nu kunnen mensen die schilderen of 
ander wandkunstwerk maken en eens hun 
werk in de ontmoetingsruimte willen laten zien, 
met mij contact opnemen.  
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Dan kunnen we, als het werk binnen de 
Regenboog past, gezamenlijk bekijken wat er 
mogelijk is en eventueel verdere afspraken 
maken. 
 
e-mailadres hermanmarijke@koeners.nl    
tel. 071 5211357 

 
Ook zo’n volle 
gereedschapskist? 
 

Je weet hoe dat 
gaat: je koopt of 
krijgt nieuw 
gereedschap, 
maar het is toch 
moeilijk om het 
oude weg te 
gooien. Je weet 
nooit of het nog 

een keer te pas komt. Voor je het weet heb je 
alles twee keer.  
Mocht u ook zo’n volle gereedschapskist 
hebben en daar graag eens wat orde en ruimte 
in scheppen, dan kunt u uw oude gereedschap 
een zinvolle bestemming geven.  
Bij STUV (stg Uitgeprocedeerde Vluchtelingen) 
zijn er vaak heel wat klusjes te doen. Daar zijn 
genoeg handen om aan de slag te gaan, maar 
het ontbreekt aan gereedschap. We zijn heel 
blij als mensen hun overtollige gereedschap 
aan STUV willen doneren. 
De komende maand staat er een bak in de hal 
van de Regenboog, waarin u gereedschap 
voor dit doel kwijt kunt.  
 
Namens STUV heel veel dank voor uw 
bijdrage. Er zal dankbaar gebruik van worden 
gemaakt. 
John Boon 

 
Gospel festival “Crossing 
Jordan”, 1 juli 2017  
 
Een Initiatief van de Protestantse Gemeente 
Leiden  
Elk jaar wordt op 1 juli in Suriname, en ook 
tegenwoordig in Nederland, de afschaffing van 
de slavernij herdacht en gevierd. In Suriname 
is het altijd al een uitbundige feestdag geweest 
sinds de bewuste dag  in 1863. Een bijzondere 
dag die wij, een groep mensen uit de PGL 
gemeenten Maranathawijk, Vredeskerk en 
Leiden Zuid-West, willen aangrijpen om een

gospelfestival te organiseren in Leiden op 1 juli 
2017. Voor dit initiatief heeft het 
vitaliseringfonds van de PGL een subsidie 
toegewezen. De link van het gospelfestival met 
het slavernijverleden is niet toevallig. Oude 
gospelmuziek en met name die van de “negro- 
spirituals” is ontstaan onder de slaven in Noord 
Amerika. De liederen gaan vaak over een 
verlangen  naar bevrijding en refereren naar 
verhalen uit de Bijbel over het Joodse volk in 
Egypte en Babylonië. Vaak speelt de rivier de 
Jordaan een rol in die liederen, de symbolische 
grens naar het beloofde land, het land van de 
vrijheid.  
 
We zouden het festival graag in het centrum 
van de stad laten plaatsvinden, bijvoorbeeld op 
het Pieterskerkplein of het Stadhuisplein. Er 
zal daarvoor een groot Leids projectkoor 
worden gevormd, waar iedereen aan kan 
deelnemen. Ook andere muzikale groepen 
zullen worden uitgenodigd. Naast de bekende 
negro-spirituals willen we ook de ruimte geven 
aan andere Afro-Amerikaanse gospelmuziek 
uit het Caraïbisch gebied en uit Afrika, 
vanwaar de slaven werden weggevoerd. In 
Nederland zijn veel gemeenschappen uit die 
gebieden met een rijke muzikale cultuur.  
Het optreden van het Leidse projectkoor moet 
het hoogtepunt worden van het festival. Een 
grote groep mensen van binnen en buiten de 
kerk, die gezamenlijk zingen over bevrijding, 
een bevrijding die voor ieder een eigen 
betekenis heeft: bevrijding van zonde, 
overheersing, ellende of angst. Dat moet een 
inspirerende en vitaliserende happening 
worden! We denken aan medewerking van 
enkele prominente artiesten met het koor. Het 
projectkoor zal pas eind dit jaar beginnen. 
Informatie daarover volgt later in het jaar. 
De doelstelling van het project is heel 
ambitieus en de uiteindelijke vorm zal 
afhangen van de mate waarin andere 
geldbronnen kunnen worden aangeboord. Er 
zal veel moeten gebeuren, ook in deze fase al: 
algemene programmering, fondsenwerving, 
public relations, koorrepertoire, contractering, 
financieel beheer, et cetera. De huidige 
initiatief groep heeft wel ideeën, maar is nu 
nog te klein. We zoeken daarom versterking 
met enthousiaste mensen, maar wel met de 
nodige ervaring op de bovengenoemde 
gebieden. Het zou mooi zijn als juist meer 
mensen uit de gelederen van de PGL zich 
zouden willen inzetten, want samenwerken en 
samen naar buiten treden is immers een van 
de kernideeën achter het vitaliseringfonds.  
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Als u interesse hebt, schroom dan niet contact 
met ons op te nemen. (email: 
koosgroen53@gmail.com) 
 
Met vriendelijke groeten, 
De Initiatiefgroep Gospelfestival 

 
Uitnodiging Nederlandse 
Ionagroep 

De Neder-
landse 
Ionagroep 
nodigt u uit 
voor een 
weekend met 
het onder-
werp Gast-
vrijheid. 
Vrijdag 20 

mei tot zondag 22 mei 2016 in Schoorl. 
 
Gastvrijheid, een onontkoombaar thema in de 
afgelopen tijd. Wil je gastvrij zijn voor mensen 
op zoek naar een veilig bestaan? Wil je gastvrij 
zijn voor mensen die bang zijn dat hun 
veiligheid in de knel komt door vreemdelingen?  
Wil je gastvrij zijn voor anderen die dit 
misschien niet waarderen? En als je dat wil, 
wanneer start je dan met gastvrij zijn? Kun je 
eigenlijk wel iets betekenen? En wanneer doe 
je dat dan, naast werk, mantelzorg, 
huishouden en slapen?  
 
Juist over deze vragen willen we spreken 
tijdens het Iona- weekend in Schoorl. 
 Een weekend in Dopersduin om samen te 
vieren en de vaat te doen, te denken en te 
ontspannen, om geïnspireerd weer op je eigen 
plek in de wereld gastvrij te zijn. We willen in 
Schoorl ervaringen met eigen initiatieven met 
betrekking tot gastvrijheid voor vreemdelingen 
delen. Als je een project hebt waar je graag 
over wil spreken, laat het ons weten! 
Fenneke van Hasselt:  
fenneke84@hotmail.com 
Desirée van der Hijden:  
maasen.vanderhijden@tiscali.nl 
 
Dopersduin  
Oorsprongweg 3 
1871HA Schoorl  
072 5091274 
info@dopersduin.nl 
 
 
De prijzen voor het Iona weekend 2016 
worden als volgt:

Slaaphuis 1: € 100,00 per persoon, inclusief 
Toeristenbelasting, exclusief linnenpakket 
Slaaphuis 2: € 135,00 per persoon, inclusief 
Toeristenbelasting, inclusief linnenpakket 
Slaaphuis 3: € 150,00 per persoon, inclusief 
Toeristenbelasting, inclusief linnenpakket 
In deze prijzen zit een toeslag verwerkt van 10 
euro ter bestrijding van de organisatiekosten 
van de Ionagroep. 
Bij éénpersoons gebruik van een kamer wordt 
€ 30,00 éénpersoonstoeslag in rekening 
gebracht. 
Kinderen van 4 t/m 11 jaar 50% van de prijs. 
Kinderen van 12 t/m 16 jaar 70% van de prijs. 
Van de kinderen wordt geen afdracht gedaan 
aan Iona Nederland. 
Je kunt je voor het weekend rechtstreeks 
opgeven bij Dopersduin info@dopersduin.nl  
 
Voor informatie over de Nederlandse Iona 
Groep: Barbara Heubeck-Duijts 071-522 34 03 

 
In het orgel, deel 1 
 
Organisten zijn niet alleen zomaar een 
bespeler van het instrument, een organist(e) is 
begaan met zijn / haar instrument. Het 
klakkeloos accepteren dat een of meer pijpen 
ontstemd zijn is er niet bij, voor zover mogelijk 
probeer ik storingen, al dan niet samen met 
een van onze andere organisten, toch even 
aan te pakken. Ik neem u in deze bijdrage mee 
naar de binnenzijde van het orgel.  
 
Probleem 1 dient zich meteen aan: de 
orgelpijpen bevinden zich op bijna drie meter 
hoogte, zodat toegang moet worden verschaft 
via een ladder. Het orgel is dermate krap, de 
ladder dermate smal en wankel waarbij goede 
handgrepen ontbreken, dat het een hele toer is 
om jezelf naar boven te wurmen. Ik heb er 
inmiddels enige vaardigheid in, doch het blijft 
precair. Zeker omdat je rug de mechaniek kan 
raken die de grote vierkante houten pijpen aan 
de zijkant bedient. Schade aan de mechaniek 
betekent dat sommige baspijpen niet meer tot 
klinken komen. Dus het is een kwestie van je 
buik inhouden, niet naar achteren buigen en 
jezelf als het ware omhoog duwen. Eenmaal 
boven ontdek je dat het gereedschap nog op 
de orgelbank ligt en kan je eerst de 
omgekeerde weg bewandelen. 
 
Boven is een smal pad van hooguit 45 
centimeter breed. Links heb je de zwelkast met 
de beweegbare jaloezieën (het bovenste 
klavier), rechts het pijpwerk van het Great 
Organ, het onderste klavier. Als de jaloezieën 
openstaan is het pad nog smaller. Dus de  
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zwelkast moet eerst vanaf de speeltafel via het 
speciale zwelpedaal worden gesloten om 
ruimte te creëren. Waar je achter komt als je 
net weer boven bent ditmaal met het 
gereedschap. Dus nog maar een keer naar 
beneden… 
 
Dan toch op de bestemming aangekomen is 
het wederom oppassen. Als je in het pad staat 
bevinden de pijpen aan de rechterzijde zich op 
een verhoogd platform, ter hoogte van het 
zitvlak van de organist. Bij een reparatie in of 
aan de zwelkast, sta je met hetzelfde zitvlak 
gericht naar deze pijpen. Het geval wil dat daar 
een aantal van de kleinste pijpjes van het orgel 
staan: weliswaar 20 cm lang, doch een 
doorsnee van een sigaret. Bij de meeste 
mensen betekent een buiging naar voren, een 
tegengestelde beweging van het zitvlak. De 
ervaring leert dat het zitvlak het wint van 
smalle pijpjes van 141 jaar oud….ook het 
enkel omdraaien op het pad zelf heeft 
hetzelfde risico. Het buigen van zo’n pijpje 
heeft tot gevolg dat het labium (de spleet welke 
het geluid produceert, zie bijvoorbeeld een 
blokfluit) dicht komt te zitten en er geen klank 
meer wordt voortgebracht. Het onheus 
bejegenen van orgelpijpen moet dus koste wat 
kost worden voorkomen.   
 
De pijpen van het Great Organ zijn allemaal 
labiaalpijpen. Het stemmen ervan moet worden 
overgelaten aan een orgelbouwer met speciaal 
gereedschap. Alleen de orgelpijpen van de 
Stopped Diapason zijn wel door de amateur te 
stemmen. Het woord ‘stopped’ betekent 

namelijk dat de houten orgelpijpen aan de 
bovenzijde zijn afgesloten door een houten 
‘stopper’ (met leer eromheen) die in de 
bovenzijde van de pijp is geschoven. Deze 
‘stopper’ kan voorzichtig worden bewogen 
(naar boven en beneden) waardoor de 
toonhoogte van de pijp verandert. Om te weten 
welke pijp je moet hebben, kan je eerst met 
een pen de toets van het klavier vastzetten 
(wel even doen, anders moet je wéér naar 
beneden), dan hoor je (ongeveer) waar de 
betreffende pijp staat, en om zeker te zijn til je 
hem even uit het gat waaruit de wind komt. Als 
de toon wegvalt en je alleen lucht hoort, dan 
heb je de goede. Ondertussen kennen wij 
organisten onze probleempijpjes, dus lang 
duurt de zoektocht niet. Voor de liefhebber: de 
toon f2 van vorengenoemde klankkleur doet 
elke zondag weer een dappere poging om 
letterlijk en figuurlijk uit de toon te vallen.  
 
Bij het stemmen van deze f2 is het zitvlak geen 
probleem, het is nu de voorzijde van dezelfde 
persoon. Je moet namelijk iets naar voren 
buigen. Loshangende kleding, broekriem en / 
of buik zijn uit den boze, want die dunne pijpjes 
van zojuist….u kunt de rest inmiddels invullen.   
 
 U begrijpt dat het daarom absoluut uitgesloten 
is dat iemand zomaar het orgel in mag, 
vanwege de kostbare risico’s. Ik zal eens 
nadenken over een fotoreportage, dan kunt u 
het toch eens aanschouwen. Kom ik op terug! 
 
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, kleding en artikelen Voedselbank: elke eerste donderdag van de maand 
van 10.00 tot 20.00 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; 

 
 April   

Ma 25 19.00 u Eucharistieviering 
Mei   

Di 10  Uiterste inleverdatum kopij Bulletin 4 

Wo 11 14.00-15.30 u Poëziemiddag 

Di 17 20.15 u VIP's 

Zo 22 10.00 u Jongerenviering in Voorheen Zaal 1 

Ma 23 19.45 u Jongvolwassenen 

Ma 30 19.00 u Eucharistieviering 

Di 31 20.00-22.00 u De Taal van Muziek 


