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Visie 
 
De Regenboog is een oecumenische 
geloofsgemeenschap voor denkers en 
doeners, voor iedereen die inspiratie en 
verbinding zoekt. 
 
Vanuit verschillende tradities delen en vieren 
wij de liefde van Christus, zo kleurrijk als de 
regenboog. 
 
In De Regenboog ben je welkom met je eigen 
verhaal en achtergrond. 
 
In de voetsporen van Jezus willen wij 
verantwoordelijk leven met oog voor elkaar, 
mensen in de buurt en de wereld om ons heen

Redactioneel 
 
Dit Bulletin ontvangt u eind januari. Toen we 
met de voorbereidingen begonnen, was het 
nieuwe jaar nog maar een paar dagen oud, en 
het was vreemd om op dat moment al stil te 
moeten staan bij het begin van de 
veertigdagentijd. Het volgende Bulletin valt 
echter pas op uw mat, als Aswoensdag 
geweest is. 

 
We openen met een artikel waarin de stand 
van zaken van de oecumene tussen Rome en 
Reformatie (ook internationaal) wordt 
beschreven. Daarop sluit de mededeling dat 
de bisschop op 18 maart in de Regenboog 
komt spreken over zijn ervaring met de 
landelijke dialoog tussen PKN en RKK, goed 
aan. 

 
Ds. Mirjam Buitenwerf nodigt eenieder die 
nader kennis met haar wil maken uit, om zich 
aan te melden voor één van de daarvoor 
geplande momenten. Ook gaat zij in op de 
leidraad die Bijbelteksten en zelfs kerkklokken, 
voor ons kunnen zijn. 
Marianne Hoogervorst biedt u een heldere kijk 
op de veertigdagentijd. Zij nodigt u verder uit 
deel te nemen aan een online retraite en aan 
te geven of u interesse in kloosterdagen hebt.  

 
De AKM informeert u over de stand van zaken 
en de financiën. De redactie is blij te lezen dat 
er een avond over de AVG georganiseerd 
wordt. Deze Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, levert ons namelijk de 
nodige hoofdbrekens op.  
De komende tijd zijn er allerlei activiteiten 
waaraan u deel kunt nemen. U kunt zich onder 
meer aansluiten bij het kerkorkest, een 
kerkdienst in de Oud-Katholieke Kerk 
bijwonen, bijeenkomsten over diverse 
onderwerpen bezoeken of zich bij een groep 
handwerkende dames aansluiten.  

 
Na artikelen over de biddende moeders, een 
huwelijkscursus en het gemeenschapshuis van 
Astrid Delleman, sluit een withete Frank 
Resseler het Bulletin met zijn column af. 

 
De redactie wenst u een goed begin van het 
nieuwe jaar, en de veertigdagentijd.  
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Herstel van Kerkgemeenschap 
– hoe ver zijn we? 

 
Drs. Geert van Dartel, Directeur/Secretaris van 
de Katholieke Vereniging voor Oecumene 
 
De oecumenische dialogen zijn van grote 
betekenis op de weg naar het herstel van 
kerkgemeenschap. In deze dialogen zijn 
bruggen geslagen tussen verschillende 
denkvormen die eeuwenlang de afgrenzing 
van de confessies hebben bepaald. Op de 
jaarvergadering van de Katholieke Vereniging 
voor Oecumene op vrijdag 9 november jl. 
sprak prof. dr. Wolfgang Thönissen over de 
groeiende gemeenschap tussen katholieken 
en protestanten. We zijn er weliswaar nog niet, 
maar dankzij de overeenstemmingen met 
name over de rechtvaardigingsleer, is de 
verbondenheid tussen de kerken werkelijk 
verdiept. 
 
Deze verbondenheid blijft, ook als er zaken zijn 
waarover de kerken nog geen 
overeenstemming kunnen bereiken. Naast het 
verhaal van Thönissen klonken er twee 
kritische co-referaten. Prof. dr. Sabine Hiebsch  
zoomde in op de vrouwenordinatie als 
belangrijk en onopgeefbaar thema dat in de 
oecumenische dialogen echter nauwelijks aan 
bod komt; dr. Arjan Plaisier stelde in een 
profetische rede dat de eenheid van 
katholieken en protestanten geen uitstel meer 
duldt en dat er nu doorgepakt moet worden. 
 
Rechtvaardiging als sleutelthema 

 
In zijn spontaan, los van het papier gesproken 
voordracht nam Wolfgang Thönissen, rooms-
katholiek theoloog en directeur van het Johann 
Adam Möhler Instituut in Paderborn, zijn 
gehoor mee op de oecumenische weg. Hij 
stond uitvoerig stil bij het wederzijds onbegrip 
dat in de 16e leidde tot de breuk tussen 
Wittenberg en Rome. De scheiding in de 
Westerse kerk voerde hij terug op 

verschillende van elkaar vervreemde 
denkwerelden. De geschiedenis van het 
conflict tussen Rome en Reformatie kan niet 
veranderd worden, maar de manier waarop we 
er naar kijken en ermee omgaan, is wel aan 
verandering onderhevig. Inzicht in de 
denkvormen van Maarten Luther en Thomas 
Cajetan, die in 1518 tegenover elkaar stonden, 
is een eerste stap om de tegenstellingen te 
ontsleutelen. Rechtvaardiging was een 
sleutelthema in het denken over geloof en 
kerk. De methode om tot overeenstemming te 
komen, laat vandaag meer ruimte voor 
verscheidenheid dan voorheen. In de dialogen 
wordt gezocht naar overeenstemming in 
grondwaarheden en is ruimte voor 
verschillende accenten voor zover de 
fundamentele overeenstemming niet in het 
geding is. De technische term daarvoor is: 
‘gedifferentieerde consensus’. 
 
Na het bereiken van de overeenstemming 
tussen Lutheranen en Katholieken over de 
Rechtvaardigingsleer in 1999, een 
overeenstemming die inmiddels ook is 
onderschreven door Methodisten (2005), 
Anglicanen (2017) en Gereformeerden (2017), 
is het doel om ook over andere onderwerpen 
een dergelijke overeenstemming te bereiken. 
Met Anglicanen en Lutheranen is over vragen 
rond sacramenten, ambt en kerk al vergaande 
overeenstemming bereikt. Hoopgevend is dat 
er nu ook een officiële dialoog over het 
verstaan van de Kerk van start gaat tussen de 
Pauselijke Raad voor de Eenheid en de 
Gemeenschap van Evangelische Kerken in 
Europa (GEKE). De basis daarvoor is een 
gemeenschappelijke tekst over Kerk en 
Kerkengemeenschap die in september in 
Bazel werd gepresenteerd op de algemene 
vergadering van de Gemeenschap van 
Evangelische Kerken in Europa. Ook de 
Protestantse Kerk in Nederland is hierbij 
aangesloten. 

 
Vrouwenordinatie 
Prof. dr. Sabine Hiebsch, hoogleraar 

Lutherstudies aan 
de Theologische 
Universiteit Kampen, 
noemde in 
aansluiting bij de 
Wereldraad van 
Kerken vier punten 
waarop de kerkelijke 
gemeenschap 
berust: 
gemeenschap in het 
belijden van het 

apostolisch geloof, gemeenschap in de   
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sacramenten, gemeenschap in het ambt en 
gemeenschappelijk handelen in getuigenis en 
dienst aan de wereld. Na een schets van de 
positie van het lutheranisme in Nederland, een 
minderheidskerk waarvoor de internationale 
contacten belangrijk zijn, sprak zij over de 
vrouwenordinatie in relatie tot het vraagstuk 
van kerkelijke gemeenschap. De toelating van 
vrouwen tot het kerkelijk ambt is in de 20e 
eeuw op de agenda’s van de kerken gekomen. 
In de loop van de 20e eeuw hebben veel 
kerken uit de Reformatie, de Anglicaanse en 
Oud-Katholieke Kerken het kerkelijk ambt voor 
vrouwen opengesteld. Voor de Rooms-
katholieke en Orthodoxe Kerk is dit onderwerp 
niet bespreekbaar en een obstakel voor het 
herstel van kerkelijke gemeenschap. Hiebsch 
sprak van een zeer belangrijk en onopgeefbaar 
thema, dat helaas buiten de oecumenische 
dialogen wordt gehouden en zelfs als 
wisselgeld gebruikt zou kunnen worden om 
kerkelijke gemeenschap mogelijk te maken.   
 
Urgentie 
 

Het verhaal 
van dr. Arjan 
Plaisier, oud-
scriba van de 
Protestantse 
Kerk in 
Nederland, 
was hem door 
de publicatie 
op Hervor-
mingsdag 
2018 van zijn 
artikel in het 
tijdschrift 

Wapenveld al vooruit gesneld. In zijn bijdrage 
bracht hij het oude visioen, dat de 
oecumenische beweging vanaf het begin heeft 
bezield, tot leven. Zijn pleidooi voor herstel van 
kerkengemeenschap wordt gekenmerkt door 
grote urgentie en ernst. Tegelijk neemt hij 
afstand van een gemakkelijke of goedkope 
oecumene. Iedere tijd, ook de onze vraagt om 
een waarachtig getuigenis van Christus. 
Daarin vinden christenen uit de verschillende 
kerkelijke tradities elkaar. De urgentie van 
vandaag wordt bepaald door het gegeven dat 
het christelijk leven, maatschappelijk en privé, 
verkruimelt en verdampt. Het is een gebod van 
deze tijd dat de grote kerkelijke tradities die 
langs de weg van de dialoog al grote 
struikelblokken hebben overwonnen, nu ook de 
daad bij het woord voegen. Herstel van 
gemeenschap duldt geen uitstel meer.

De lezingen van deze studiedag worden later 
gepubliceerd in het tijdschrift Perspectief van 
de Katholieke Vereniging voor Oecumene 
 
Bron: www.oecumene.nl ,12 november 2018 

 
‘Dialoog PKN - RKK’ 
 
Onder 
deze titel 
zal Mgr. 
dr. J.H.J. 
van den 
Hende, 
bisschop 
van 
Rotter-
dam, op 
maandag 
18 maart 
naar de 
Regen-
boog 
komen om zijn ervaringen omtrent de 
landelijke dialoog, met ons te bespreken.  
Het is bijzonder dat de bisschop bij ons wil 
komen, omdat hij met zijn komst duidelijk wil 
maken dat hij de Regenboog een warm hart 
toe draagt. Hij wil er alles aan doen wat in zijn 
vermogen ligt om de mensen van onze 
geloofsgemeenschap te stimuleren op de weg 
die we gaan.  
Hoe het verloop van deze avond zal worden 
ingevuld is momenteel nog niet bekend, maar 
houd deze datum al vast vrij in uw agenda! 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 
 

 

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 of aan het pastorale 
meldpunt. 
 
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.  
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Indien u ons op 
daarvoor in 
aanmerking 
komende 
mensen wilt 
attenderen kunt 
u hun naam & 
adres / ver-
pleegadres 
opgeven bij: 
 
Maja van 

Spaandonk 
Telefoon: 521 43 59  
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl 
 

Kennismaking  
ds. Mirjam Buitenwerf 
 

In de 
komende tijd 
wil ik graag 
nader met u 
en jullie 
kennis-
maken. 
Daarom heb 
ik een aan- 
tal momenten 
gepland om 
elkaar in De 
Regenboog 
te kunnen 
ontmoeten en 
spreken. Om 
te zorgen dat 

de kennismaking zoveel mogelijk wederzijds is, 
wil ik de groepen per keer niet groter laten 
worden dan 10 personen. Twee van de 
gekozen data  vallen overigens voor het 
verschijnen van dit Bulletin, maar het leek me 
toch goed om dit hier te vermelden. 
 

Aanmelden is noodzakelijk en kan via de 
intekenlijst die u vindt op de informatietafel, of 
via mail: ds.regenboog@gmail.com of telefoon 
06-40425789. Mocht er voor u geen geschikt 
moment bij zitten, laat het me dan even weten; 
dan spreken we iets anders af. Graag tot ziens 
op een van de volgende momenten: 
 
• Donderdag 24 januari, 15.00 uur 
• Donderdag 24 januari, 20.00 uur 
• Woensdag 30 januari, 20.00 uur 
• Donderdag 31 januari, 11.00 uur 
• Donderdag  31 januari, 15.00 uur 
• Maandag   4 februari, 15.00 uur 
• Maandag   4 februari, 20.00 uur 

 
Met een hartelijke groet, Mirjam Buitenwerf

Kerkklokken 
 
Tijdens de kerstvakantie was ik een weekje in 
Zeeland, in Burgh-Haamstede. Het Zeeuwse 
dorp kent een mooie oude gewoonte: om 8, 12 
en 18 uur luiden er de klokken. En dan niet 
met een paar slagen om de uren aan te geven, 
maar echt langere tijd achter elkaar. 
Het luiden van de klok diende vroeger om de 
mensen in de (nog grotendeels agrarische) 
samenleving te bepalen bij hun taken. Als de 
boeren op het land werkten en de kerkklok 
hoorden, was het tijd om te pauzeren, met 
boterhammen en met koffie uit een grote 
koperen ketel die naar het land werd gebracht 
door de boerin of door een van de kinderen. 
De klok luidde dus 
niet alleen maar om je 
’s ochtends aan het 
werk te zetten, maar 
ook om ervoor te 
zorgen dat je op tijd 
rust nam om weer 
energie op te doen 
voor de rest van de 
werkdag. 
In de wijk in Amstelveen waar ik nu nog woon, 
moet je heel goed luisteren om überhaupt nog 
een klok te horen luiden (zelfs op 
zondagochtend). Veel wijkbewoners zullen er 
blij om zijn, maar eigenlijk vind ik het jammer. 
Want het luiden van de klok bepaalt je bij de 
gang van het leven. Eigenlijk een beetje zoals 
het kerkelijk jaar dat doet. 
Het kerkelijk jaar is begonnen met de eerste 
Advent afgelopen 2 december, maar inmiddels 
ligt Kerstmis al weer even achter ons. Een 
drukke tijd die veel van een 
geloofsgemeenschap vraagt. Ondertussen 
staan we alweer bijna aan het begin van de 
veertigdagentijd. Toen ik net predikant was, 
werd ik nog wel overvallen door de haast 
waarmee Kerstmis en Pasen elkaar leken op 
te volgen. Maar nu kan ik er de schoonheid 
van inzien. 
We gaan van de geboorte van Jezus 
uiteindelijk naar zijn sterven en opstanding, zijn 
hemelvaart en de komst van de heilige Geest 
met Pinksteren. En die cyclus maken we als 
christenen ieder jaar weer mee. Een cyclus die 
ons bij het leven bepaalt, een leven dat 
momenten van grote vreugde, van intens geluk 
kent, maar ook momenten van ellende, onrust, 
of periodes van diepe rouw. De Bijbelse 
verhalen gaan op die manier steeds weer met 
ons mee in ons bestaan, kunnen onze leidraad 
zijn of onze spiegel. Het luiden van de klok 
moeten we er dan maar even bij denken. 
 
Mirjam Buitenwerf  
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Carnaval – Aswoensdag – 
Veertigdagentijd 
 
Heel vreemd om in de eerste dagen van het 
nieuwe jaar 2019 te schrijven over Carnaval, 
Aswoensdag en de Veertigdagentijd, maar de 
oproep van de redactie was duidelijk en 
begrijpelijk. 
Daarom toch een poging. 
De drie woorden in de titel van dit artikel horen 
bij elkaar hoe vreemd dit ook mag lijken.  
Ze zijn al eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.  
Zien wij die verbondenheid nog? 
Kennen wij de betekenis van deze woorden? 
En wat kunnen wij er mee in onze tijd? De 21e 
eeuw? 
 
In 2019 vieren we laat Pasen (21 april), 
gelukkig als je het mij vraagt. Zo hebben we 
meer tijd om naar deze cyclus toe te groeien. 
Want de veertigdagentijd begint dus ook laat. 
Aswoensdag valt dit jaar op 6 maart. Dat is het 
begin van de veertigdagentijd en het einde van 
de carnaval die het weekend ervoor wordt 
gevierd.  
Maar wat is de betekenis van dit alles? 
Graag wil ik u helpen deze periodes wat nader 
te bekijken. 
 
Carnaval  

 
De periode van carnaval is de eerste 
verwijzing naar de boodschap van Pasen. Het 
feest van het Nieuwe Leven. Met carnaval 
leggen we ons oude leven af. We laten zien 
wie we echt zijn. Dit gebeurt door te verkleden, 
maskers te dragen en uitbundig contact 
hebben met elkaar. Ons zakelijke gezicht, 
onze burgerkleding, we nemen er afstand van 
om zo te laten zien wie we echt zijn (zouden 
willen zijn!) Het feest werd ingesteld in de 
Middeleeuwen. Carnaval diende, zo wordt 
beweerd, om afkeer van een leven met een 
puur aards karakter op te wekken, door de 
mensen enkele dagen heel concreet te tonen 
én te laten ervaren wat het betekent als het 
kwaad en het eigenzinnige in de mens 
regeren. Tijdens de carnavalsdagen ontdekken 
we op deze manier dat het los laten van oude 
gewoontes niet zomaar lukt. Daar is meer voor

nodig. Na drie dagen uitbundigheid komen we 
tot inkeer, de veertigdagentijd neemt een 
aanvang te beginnen met Aswoensdag.  
 
Aswoensdag 

 
Aswoensdag is de eerste dag van de 
veertigdagentijd. Nadat de vroege Christenen 
enkele dagen voor Pasen vasten, werd dit in 
de 3e eeuw uitgebreid naar veertig dagen in 
navolging van Jezus die veertig dagen in de 
woestijn vastte.  
Op Aswoensdag is er een bijzondere liturgie 
waarin de gelovigen een askruisje ontvangen. 
Bij het toedienen van het askruisje zegt de 
voorganger: ‘Gedenk, mens, dat je stof bent en 
tot stof zult wederkeren'. Deze tekst is 
gebaseerd op het boek Genesis (3,19) 
Dat op Aswoensdag een kruisje met as 
opgelegd wordt, is goed te verklaren. As 
herinnert namelijk aan de vergankelijkheid van 
ons leven. Daarnaast is as ook door het vuur 
gezuiverd: een beeld voor de zuivering van 
ons leven die Jezus door zijn dood heeft 
bewerkstelligd. 
Sinds de 10e eeuw wordt de op Aswoensdag 
gebruikte as voorafgaand aan de uitreiking 
gewijd. Sinds de 14e eeuw wordt de gebruikte 
as bovendien gewonnen door de palmtakken 
van de Palmzondag van het voorgaande jaar 
te verbranden. Die takken waren het teken van 
overwinning en zegepraal; hun as verbeeldt 
juist nederigheid en rouw. 
Als teken van berouw en vasten is het gebruik 
van as in de Bijbel algemeen bekend. De 
boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak 
ging hij daarbij gehuld in een zak, die als 
boetekleed werd gedragen. Vandaar de 
uitdrukking 'in zak en as zitten'. Vanaf nu (eind 
januari dus) is er ook weer gelegenheid om de 
palmtakjes die thuis bewaard zijn, in de kerk in 
te leveren.  
 
Veertigdagentijd 
De veertigdagentijd is een periode die drie 
aandachtspunten kent. Te weten: 1. Iets 
loslaten waarmee je heel vertrouwd bent. 
Jezelf iets ontzeggen en daarmee verbonden 
zijn met hen die niets hebben. 2. Delen met 
anderen van je eigen rijkdom. 3. Tijd nemen 
om te bidden  
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. 
De periode vanaf Aswoensdag tot Pasen 
omvat zes weken en vier dagen, tezamen dus 
welgeteld 46 dagen. Maar omdat op zondagen 
niet wordt gevast, blijven er tot Pasen 40 
werkelijke vastendagen over. Veertig: een 
heilig getal. 
Dat de veertigdagentijd, de vasten een 
tijdsduur van veertig dagen heeft gekregen, 
gaat terug op de symbolische betekenis van 
het getal veertig. Het is een heilig getal in de 
joodse en christelijke traditie. 
Denkt u maar aan de volgende voorbeelden: 
Veertig jaar zwierf het volk Israël door de 
woestijn op zijn tocht naar het beloofde Land. 
Veertig dagen verbleef Mozes op de berg, toen 
hij de Wet in tien geboden van God ontving. 
De profeet Elia ondernam een tocht van 
veertig dagen naar de berg, waarop God hem 
zou verschijnen. Jezus verbleef veertig dagen 
in de woestijn aan het begin van zijn openbare 
leven. 
U en ik, wij worden opgeroepen om vorm te 
geven aan de komende veertigdagentijd. Door 
ons vaste patroon te doorbreken, iets over 
hebben voor onze naaste en door extra te 
bidden. Onze moslimbroeders doen precies 
hetzelfde in hun vastentijd, de Ramadan. Tips 
om vorm te geven aan extra gebed leest u in 
het volgende artikel. 
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 

 
Veertigdagenretraite 
 
Via je eigen mailbox elke dag een meditatie 
ontvangen op weg naar Pasen? Dat kan.  
U kunt zich aanmelden via 
www.ignatiaansbidden.org. U ontvangt dan 
elke dag gebedstips die u leiden naar Pasen. 
De komende veertigdagenretraite is 
geschreven door pater Gregory Brenninkmeijer 
s.J. onder de titel: ‘Jezus ging de berg op’.  
Naast het feit dat u elke dag teksten ontvangt, 
kunt u ook via de site deelnemen aan 

gespreksgroepjes of ervaringen delen met 
anderen. Van harte aanbevolen! 
Voor meer informatie of persoonlijke 
begeleiding kunt u zich aanmelden via 
pastor.regenboog@gmail.com 

 
Genieten van ons Kerkorkest 
op zondag 24 maart? 
 
Op zondag 24 maart, levert ons Kerkorkest 
weer een muzikale bijdrage aan de 
viering. We spelen voor en tijdens de viering 
enkele mooie muziekstukken. 
Deze muziekstukken zijn eenvoudig en 
daarom goed te spelen voor iedereen die 
bladmuziek kan lezen en 1-2 jaar muziekles 
heeft gehad. Alle instrumenten 
die passen in een "gewoon" orkest zijn van 
harte welkom, dus ook 
blokfluiten. Hoe meer, hoe beter! 
Op zaterdagavond 23 maart oefenen we in de 
kerk van 19.00 tot 20.00 uur. 
Als u zich tijdig aanmeldt, krijgt u de 
bladmuziek tevoren. Dan kunt u 
misschien al wat oefenen. 
Als u in uw familie of omgeving muzikanten 
kent (jong en oud) die ook graag 
een keer in een "echt" orkest willen spelen, 
dan zijn zij van harte welkom.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Swanette Jukema 071-5227278 

 
Uit de AKM… 

 
Ook in december kwam de AKM weer bijeen. 
We waren deze keer met zijn vijven: Bert, 
Harry, Ester, Cécile en ik. Ook deze keer 
bracht ons het wel en wee van de Regenboog 
bij elkaar. Cécile opende met een mooie tekst 
van Luther.  
 
We hebben samen de bijeenkomst van de 
‘besturen’ (Vicariaat, Wijkkerkenraad, Stichting  
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Beheer en AKM) op 9 januari besproken. We 
nemen dan samen de tijd om wat rustiger een 
gesprek met elkaar te voeren over de zaken 
die ons allen in de Regenboog betreffen. Als 
titel is er, geïnspireerd door de overweging van 
Mirjam bij haar verbintenis op 16 december, 
gekozen voor: “Pioniers in een nieuwe fase”. 
Daarmee verwijzen we naar het gegeven dat 
we na een kleine 50 jaar, inmiddels voor 
geheel nieuwe uitdagingen staan: een 
vergrijzende populatie, de ontwikkeling en 
vormgeving van Oecumene in de Regenboog, 
een Merenwijk die multicultureel geworden is, 
de heroriëntatie op onze missie in de 
omgeving door het project “Kijken met andere 
ogen”, een nieuwe kijk op de ruimtelijke 
inrichting van het centrum van de Merenwijk, 
het vertrek van Inge/ de interim periode van 
Kees en de komst van Mirjam, het nadenken 
over het profiel van een nieuwe pastoraal 
werker als over enige tijd ook Marianne met 
pensioen zal gaan, etc: grote thema’s om over 
na te denken. 

 
Naast deze wat ‘langere lijnen’ van de 
Regenboog zijn er ook zaken die snel 
opgepakt moeten worden: Ook wij moeten ons 
in de Regenboog net als alle organisaties in 
Nederland houden aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
met het doel om goed om te gaan met de 
privacy van ieder. Edo Elstak heeft zich al 
goed verdiept in deze materie. Op 12 februari 
om 20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle 
werkgroepen uitgenodigd. Wij zullen dan de 
hoofdzaken over de AVG en de manier waarop 
we daar als Regenboog mee om willen gaan, 
uitleggen. Ook zullen we dan, voor zover 
mogelijk, ingaan op de stand van zaken van 
ons gebouw in verband met de plannen in het 
wijkcentrum. Werkgroep-coördinatoren 
ontvangen hiervan een uitnodiging. Mocht u 
ook belangstelling hebben: u bent welkom.  

 
Vanzelfsprekend kwamen ook andere punten 
aan de orde, zoals het wijkfeest in september. 
We stelden vast dat niet alle doelen gehaald 
zijn, maar dat we wel door willen gaan en onze 
betrokkenheid willen bestendigen. Ook merken 
we, dat we soms te weinig vertegenwoordigers 
namens de Regenboog bij uitvaarten hebben. 
Daarom zijn inmiddels meer mensen uit 
werkgroepen gevraagd deze rol te vervullen. 
Ook het repeteren van de kinderen voor het 
kinderkerstfeest bespraken we kort. De AKM 
kon hier mee instemmen. Het kinderkerstfeest 
wordt nog wel door de werkgroep geëvalueerd

.Nieuwjaarswens 
We vergaderden 
deze keer vlak voor 
kerstmis in kerst-
sfeer. En terwijl ik dit 
stukje schrijf, zijn de 
kerstdagen voorbij. 
De Regenboog 
flonkerde weer met 
prachtige kerst-
diensten voor jong 
en oud.  
Op 6 januari vierden 
we Driekoningen en 
liepen de kinderen in 

optocht door de kerk. We toostten deze zon-
dag ook op Het Nieuwe Jaar waarbij ik u even 
toe mocht spreken. Daarbij wenste ik u een 
prachtig en gezegend 2019 toe. Ook sprak ik 
nadrukkelijk de wens uit dat we elkaar nog 
meer willen leren kennen en aandacht voor 
elkaar zullen hebben, zodat ieder zich gekend 
mag weten in deze gemeenschap. 
 
Truus de Haan, voorzitter AKM 

 
Uitnodiging aan de 
contactpersonen van de 
werkgroepen 
 
Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat er in de 
wereld van de digitale verwerking van 
persoonsgegevens veel gebeurt en gebeurd is. 
Het meest in het oog springend is de wet 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Deze Europese wet is na een 
aanlooptijd van enkele jaren op 25 mei vorig 
jaar ingegaan.  
De wet heeft veel invloed op de manier waarop 
organisaties met het verkrijgen, bewaren en 
verspreiden van persoonsgegevens om 
moeten gaan, maar heeft ook geleid tot het 
gevoel dat niets meer mag.  
Wat zijn de gevolgen voor ons als 
geloofsgemeenschap met zoveel vrijwilligers? 
Wij maken deel uit van de PKN en de RKK. 
Onze ledenadministratie is een afgeleide van 
hun administratie. Zo doende is het vastleggen 
van gegevens gewaarborgd. Beide 
organisaties hebben ter ondersteuning van de 
parochies en gemeenten handleidingen 
geschreven, hoe om te gaan met het gebruik 
van persoonsgegevens. Voor een goede 
uitvoering is het belangrijk dat iedereen weet 
wat wel en niet kan binnen de nieuwe 
regelgeving zonder daarbij in een angstcultuur  
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te komen. 
Als AKM willen we de vrijwilligers voorlichten 
over het beleid dat wij voeren en dat we binnen 
de geloofsgemeenschap willen realiseren. 
Naast dit soort vernieuwing zien we als AKM 
veel veranderingen in de Merenwijk. Als 
geloofsgemeenschap die wil staan in de 
maatschappij en er een rol in wil spelen, is het 
belangrijk om die ontwikkelingen te volgen en 
er aan bij te dragen.  Ook hierin hebben we als 
AKM een visie waar we met jullie over willen 
spreken.  
We nodigen je uit om op 12 februari naar de 
contactavond te komen. De avond staat ook 
open voor andere belangstellende die kennis 
willen nemen van de ontwikkelingen op deze 
gebieden. 
Dinsdag 12 februari om 20.00 uur in de 
Regenboog. 
 
Truus de Haan en Edo Elstak 

 
Update ‘Kijken met andere 
ogen’ 

 
Nadat de Algemene Kerkenraad in september 
2018 instemde met de voortzetting van het 
project ‘Kijken met andere ogen’ en in 
november de financiering rond was, kon de 
tweede fase van het project ingaan. Deze fase 
loopt tot eind mei 2019.  

 
Het doel van het project is om de 
maatschappelijke rol van de Regenboog in de 
wijk te versterken. De Regenboog wil naar 
buiten! Nadat vorig jaar onderzoek is gedaan 
naar hoe die maatschappelijke rol 
heruitgevonden kan worden, gaan we dit jaar 
aan de slag met de praktische uitwerking 
daarvan. We willen inzetten op onze eigen 
kracht, presentie in de wijk, en ontmoeting. 
Mooie woorden, maar wat betekent dat 

concreet? 
Eigen kracht: samen met de pastores gaan we 
als Regenboog met elkaar in gesprek over wat 
ons drijft, hoe ons hoofd, hart en handen 
verbonden zijn, en wat het betekent om samen 
kerk te zijn. Dat laatste heeft niet zozeer te 
maken met de hele organisatie draaiende 
houden, maar altijd met de drieslag van het 
kerk zijn: vieren, leren, en omzien naar elkaar. 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een 
werkgroep of bestuur het geheel van dit kerk-
zijn representeert? 

 
Presentie: om een gemeenschap te zijn die 
een rol speelt in de wijk samen met andere 
organisaties is het van belang om zichtbaar en 
bekend te zijn. We willen daarom de contacten 
bestendigen en uitbreiden, en online aanwezig 
zijn op een toegankelijke en aansprekende 
manier. Dat betekent dat we de website 
verbeteren en mee gaan doen op platforms die 
in de wijk gebruikt worden, zoals BUURbook 
(www.merenwijk.buurbook.nl). Ook zoeken we 
naar manieren die de communicatie binnen de 
Regenboog zelf lichter en gemakkelijker 
maken.  

 
Ontmoeting: de Regenboog is gebaat bij 
uitwisseling en ontmoeting - daar is de 
oecumene immers op gebouwd! Die 
ontmoeting willen we uitbreiden naar buiten 
toe. Het wijkfeest is daar een mooi voorbeeld 
van. Ook dit jaar speelt de Regenboog daar 
een rol in. Daarnaast willen we de Regenboog 
nog meer een plek van ontmoeting maken. Tot 
slot gaan we de mogelijkheden verkennen om 
in samenspraak met gezondheidsorganisaties 
en eventueel met andere organisaties iets te 
betekenen voor mensen in de wijk die hulp 
nodig hebben op praktisch of sociaal vlak.  
Om ervoor te zorgen dat niet alleen de 
Regenboog ervaring opdoet en leert van dit 
project, staan we gedurende het project in 
contact met de Protestantse Gemeente 
Leiden. 

 
Met deze ideeën gaan we de komende tijd met 
veel plezier aan de slag! Hebt u vragen of wilt 
u aanhaken, laat het weten! 

 
Noortje Luning 
Onderzoeker/projectmedewerker, 
nora.luning@gmail.com 
 
PS Hebt u ook zin om het komende wijkfeest 
een groot succes te maken? Neem dan 
contact op met Heleen 
(hgombert.terbeek@casema.nl)  
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Afscheid Louis Boogmans als 
boekhouder van de AKM 
 

 
 
Na 16 jaar lang samen met de penningmeester 
van de AKM de financiën beheerd te hebben, 
heeft Louis Boogmans moeten besluiten om 
met deze taak te stoppen (al wil hij in 
noodgeval nog steeds inspringen). Hij is achter 
de schermen één van de mensen die op de 
achtergrond belangrijk werk verrichten.) Daar 
is het beheren en controleren van de financiën 
een heel belangrijk element bij.  
Louis blijft nog steeds als vrijwilliger betrokken: 
hij blijft een deel van het repro-werk verrichten 
en ondersteunt soms ook zijn vrouw Maja bij 
het verzorgen van de mooie bloemstukken.  
Louis had aangegeven, liever ‘en petit comité’ 
afscheid te nemen. Daarom togen Bert Minne 
en ik met een cadeau naar Louis en Maja en 
onder het genot van koffie en gebak hebben 
we dit afscheid samen gevierd.  
 
DANK JE WEL, LOUIS, voor het vele en 
trouwe werk voor de Regenboog! 
Truus de Haan  

 
De AKM en de centen 

 
Hoe presteerde onze geloofsgemeenschap 
vorig jaar? Ik meet de prestatie hier met twee 
harde maatstaven. De eerste is het 
kerkbezoek. Precies 6000 bezoekers waren bij 
61 vieringen, en dat betekent gemiddeld bijna 
honderd bezoekers per viering. Dat waren er 
evenveel als in 2015, maar tweehonderd 
minder dan in 2017 en vierhonderd minder dan 
in 2016. De langzame daling van het 
kerkbezoek de laatste jaren is vooral toe te

schrijven aan enkele vaste bezoekers die 
langdurig ziek werden, overleden of 
verhuisden. Als vier vaste bezoekers moeten 
afhaken in een jaar, daalt het kerkbezoek met 
tweehonderd per jaar. Het probleem is dat de 
Regenboog te weinig nieuwe bezoekers trekt. 
Er bestaat geen probleem met het 
enthousiasme en betrokkenheid bij de 
Regenboog van de huidige bezoekers. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit het grote aantal actieve 
werkgroepen (veertig), twee koren en een 
orkest, het grote aantal vrijwilligers 
(tweehonderd) en het hoge bedrag aan 
opgehaald collectegeld tijdens de vieringen 
(zie hieronder). 

 
Wat was de top-5 aan kerkbezoek in 2018? Op 
plaats 5 staan drie vieringen, elk met 160 
bezoekers: de paasviering, een viering met 
een doop (24 juni) en de kinderkerstviering.  
Op plaats 4 staat de Allerzielenviering (4 
november) met 170 bezoekers. Nummer 3 
staat de viering op kerstnacht met 190 
bezoekers. Nummer 2 is de viering waarin 
dominee Mirjam Buitenwerf haar intrede deed 
met 230 bezoekers. En de winnaar is …..? De 
viering met de Misa Criolla (7 oktober) met 240 
bezoekers. Kom naar de Regenboog en maak 
het mee. 

 
De tweede prestatiemaatstaf is het opgehaalde 
collectegeld. Het verzamelde collectegeld was 
vorig jaar iets hoger met 2017. Dat dit toch 
gebeurde bij een wat dalend kerkbezoek, duidt 
op een flinke betrokkenheid bij de Regenboog 
van de geloofsgemeenschap. Vorig jaar 
stopten de kerkbezoekers 16 duizend euro in 
beide collectemandjes samen, verdeeld over 
8600 euro in het mandje voor de Regenboog 
en 7400 euro in het mandje voor goede 
bestemmingen buiten de Regenboog. In 2017 
was het totaalbedrag wat lager, namelijk 15700 
duizend euro.  

 
Hoe waren de prestaties precies in december? 
De tabel geeft het antwoord. Veel 
hoogtepunten.  De kerstvieringen natuurlijk en 
de eerste viering van ds. Buitenwerf op 16 
december.  Maar ook de laatste viering van 
dominee Hans Snoek in onze 
geloofsgemeenschap op 2 december en de 
viering de week daarop werden goed bezocht. 
Tijdens die laatste viering werd de vleugel 
officieel in gebruik genomen door drie 
pianisten, en werd de piano/vleugelcommissie 
bedankt, die deze vleugel aanraadde te kopen. 
Dat gebeurde met applaus en een kus van de 
voorzitter van de AKM.   
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Datum 
viering 

Bijzonderheden Aantal 
bezoekers 

Eerste mandje: 
voor geloofs-
gemeenschap 

Tweede mandje: 
bestemmingen buiten de 
Regenboog 

   Euro Euro Bestemming 

 2 dec Laatste viering ds. 
Snoek 
Regenboogkoor 

115 140 125 RK Vicariaat 

 9 dec Installatie vleugel 115 110 100 PKN Landelijk Pastoraat 

16 dec Intrede ds. 
Buitenwerf 
Regenboogkoor 

230 390 315 PGL 

23 dec  105 90 80 Diaconaal centrum de Bakkerij 

24 dec Kinderkerst 160 - 215 KinA Kinderen in de knel 

24 dec Kerstnacht 
Regenboogkoor 

190 370 350 RK Advent 

25 dec Kerst 
Koor Arcobaleno 

120 200 210 Diaconaal centrum de Bakkerij: 
Zomerzegels 

30 dec  70 80 65 RK Vicariaat 

31 dec Oudjaar 30 75 -  

PGL = Protestantse Gemeente Leiden; KinA = Kerk in Actie 
 
Bert Minne, Penningmeester AKM 

 
Verslag uitje Litassen  
 
Het jaarlijkse litasuitje vond plaats op 9 
december 2018. 
Mee gingen de afgezwaaide litassen Mijke, 
Maran, Noëmie, Jemee en Carlijn en 
de huidige litassen Linde, Meike, Sybren, 
Lieuwe en Janne. Helaas waren Anne 
en Loes er niet bij. 

 
Na de kerkdienst hebben we met zijn allen 
heerlijk geluncht in de kerk, gekletst, gelachen 
en doorfluister spelletjes gedaan. Hierna op de 
fiets naar Lucky’s bowlingbaan waar we 
gestreden hebben voor de hoogste score. 
 

Alle oudgedienden nogmaals hartelijk dank en 
we hopen dat jullie verder gaan met de 
jongerenviering. Huidige litassen bedankt, we 
hopen jullie regelmatig aan het werk te zien in 
de kerkdienst. 
Het was een erg gezellig uitje! 
 
Geert-Jan & Lisette van den Kieboom 

 
Werkgroep Wijkcontacten gaat 
op bezoek 
 

Het jaarlijkse uitstapje dat de werkgroep 
Wijkcontacten organiseert, zoekt het dit jaar 
weer dichter bij huis. Vorig jaar bezochten we 
de Jacobuskerk in Den Haag. Nu blijven we in 
Leiden. We gaan op 17 maart naar de Oud 
Katholieke Kerk (OKK). De parochie van de 
HH Fredericus en Odulphus.  

 
We wonen eerst de viering (10:00u) bij en 
hebben aansluitend een ontmoeting met de 
mensen uit de geloofsgemeenschap en een 
rondleiding door het kerkgebouw. Bijzonder 
zijn de muurschilderingen die in de kerk zijn 
aangebracht. Ze zijn gemaakt door de 
kunstenaar: Chris Lebeau.   
Na het bezoek aan de OKK gaan we samen 
lunchen in de stad (op eigen rekening), waarna 
we een wandeling maken door het Singelpark.  
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(kosten 4 euro) Daar is meer te zien dan je zo 
ogenschijnlijk zou denken.  
 
Opgeven bij: Edo Elstak voor 27 februari 2019 
ejh.elstak@telfort.nl 

 
Leren en geloofsverdieping  
 
In het kader van Leren en Geloofsverdieping 
vraag ik uw aandacht voor het volgende: 
 
Wat is de essentie van ons geloof? 
In het vorige Bulletin heeft u al kunnen lezen 
dat we met behulp van Martin de Groot onszelf 
de vraag stellen: ‘waar staan we voor als 
geloofsgemeenschap de Regenboog?’  
Binnen het project: ‘kijken met andere ogen’ 
wordt er gesproken over hoe wij, als 
Christelijke gemeenschap zichtbaar kunnen 
zijn in de wijk. Daarvoor is het goed om eens 
met elkaar stil te staan bij wat ons geloof voor 
ons persoonlijk en voor ons als 
geloofsgemeenschap betekent. Wat voedt 
ons? Wat is onze drijfveer bij wat we doen? 
Kortom: ‘wat is de essentie van ons geloof?’  
Martin de Groot komt ons vanuit de landelijke 
PKN begeleiden op de weg om woorden te 
geven aan bovenstaande vragen. Het zou 
geweldig zijn en zeer aanbevelenswaardig dat 
er niet alleen veel mensen aan dit proces 
meedoen, maar dat minstens elke werkgroep, 
elk bestuur vertegenwoordigd is. Want dat wat 
we met elkaar zullen ontdekken, bepaalt de 
toekomst van onze geloofsgemeenschap. De 
avonden staan gepland op: donderdag 7 febr. 
– 21 febr. – 28 maart. We beginnen steeds om 
20.00 uur. Gaarne aanmelden bij Marianne 
Hoogervorst via pastor.regenboog@gmail.com 
Bij het schrijven van dit artikel heeft één 
persoon zich reeds aangemeld. Hopelijk 
volgen er nog veel meer aanmeldingen! 

 
Film in de Regenboog 

 
In het 
nieuwe jaar 
gaan we 
verder met 
samen 
naar films 
kijken. Na 
de wat 
trieste 
afsluiting in 
2018 staat 
er voor 14 
februari 

(Valentijnsdag) een innemend lichtvoetig

romantisch verhaal op de rol. Met Francois 
Cluzet, de Franse Dustin Hoffman, in de 
hoofdrol die we kunnen kennen van zijn rol in 
Intouchables (2011). Médecin de Campagne, 
een Franse film uit 2016 gaat zoals de titel 
aangeeft over een plattelandsdokter Jean 
Pierre Werner. Wanneer hij zelf ernstig ziek 
blijkt te zijn en het kalmer aan moet doen, krijgt 
hij hulp van Nathalie, een pas afgestudeerde 
jonge vrouw uit de stad. Hoewel zij haar vak 
prima verstaat en de dorpelingen haar 
accepteren, kan zij voor Jean Pierre niks goed 
doen. Loslaten is niet zijn sterkste kant. Tot hij 
ontdekt wat Nathalie werkelijk voor hem 
betekent. Er groeit een bijzondere band. Het 
nagesprek en de inleiding worden verzorgd 
door ds. Ronald da Costa. 
regie: Thomas Lilti  
datum: donderdag 14 februari 
tijd: 19:30 uur 
entree: 5 euro 

 
Labyrint lopen 
 
Op dinsdag 12 februari om 20 uur, hebt u de 
mogelijkheid om weer het labyrint te lopen. Zie 
een uitgebreid artikel hierover in het Bulletin 
van december 2018, dat u op de website nog 
kunt vinden.  
Waarschijnlijk wordt het labyrint in de 
Hooglandse Kerk uitgerold. Maar wilt u zich 
alstublieft van te voren opgeven onder 
labyrint.pgl@gmail.com. Dan wordt U op tijd op 
de hoogte gebracht als het labyrint vanwege 
verhuur van de Hooglandse Kerk naar een 
ander kerkgebouw moet uitwijken.   
 
Contactpersoon voor de werkgroep Labyrint 
PGL in de Regenboog: Barbara Heubeck 

 
Oecumenische 
Wereldgebedsdag in Leiden 
 
Op dit moment is een groep vrouwen van 
verschillende Leidse kerken, begonnen met de 
voorbereidingen van de avond. We verdiepen 
ons in het land, de gedachten en gebeden uit 
de liturgie. Wie zin heeft om mee te doen: 
wees van harte welkom! Op elk moment in de 
voorbereiding kunnen er vrouwen mee komen 
doen. Aanmelden graag via 
leidenwgd@gmail.com.  
 
De wereld gebedsdag wordt over de hele 
wereld gehouden op dezelfde dag met 
dezelfde liturgie. Zodat het gebed de wereld 
doorgaat. Dit jaar is de liturgie voorbereid door 
vrouwen uit Slovenië. Ze kozen de gelijkenis  
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van het grote gastmaal, Lucas 14, 15-24, en 
gaven hun liturgie de titel: 
“Welkom bij Gods Feest”. Anderen vertaalden 
“Kom. Er is nog een plaats vrij”.  
Wat een uitnodigend gebaar in een Europa dat 
toenemend onder het vertrouwde wil blijven en 
geen vreemden erbij wil hebben! 
Wat de Sloveense vrouwen nog alles aan 
accenten in de gebeden en verwerking van dit 
bijbelverhaal gelegd hebben zullen we tijdens 
de dienst mee maken. 
Op de tekening ziet u een verbeelding van het 
thema door de Sloveense kunstenares Rezka 
Arnuš.  
 
De wereld gebedsdag 2019 zal gehouden 
worden op 1 maart in de Antoniuskerk, 
Boshuizerlaan 13 Leiden Zuid-West 
Aanvang 20.00 uur.  
Wees welkom! 
 
Sylvania Oosterling en Rietje van Wijlen 

 
Kloosterdagen 
 
In de wandelgangen heb ik al enkele keren de 
vraag gekregen, of er binnen de 
geloofsgemeenschap KLOOSTERDAGEN 
zouden kunnen worden georganiseerd. Ik heb 
daar wel oren naar, maar….. is er ook 
daadwerkelijk belangstelling voor? Daarom 
een paar vragen om de behoefte te peilen. Wilt

u via de mail deze vragen beantwoorden. Dan 
alleen kan ik verder met dit echt wel mooie 
plan. 
Vraag 1. Heeft u belangstelling om mee te 
doen? En zo ja waar gaat uwe voorkeur naar 
uit: een midweek (van maandag tot vrijdag = 4 
nachten) of een weekend? (van vrijdagmiddag 
tot zondagmiddag= 2 nachten)  
Vraag 2. Er zijn kosten aan verbonden: 
midweek ± € 200, weekend ± € 100, exclusief 
de reis. Zijn de kosten voor u aanvaardbaar of 
een belemmering? 
Vraag 3. Is er een periode in het jaar waar uw 
voorkeur naar uitgaat? Zelf geef ik de voorkeur 
aan de zomer of de herfst 2019 of voorjaar 
2020.  
 
Laat maar weten, dan gaan we kijken of dit te 
realiseren is. 
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 
pastor.regenboog@gmail.com 

 
Werkgroep Quiltsters 
 
Al twaalf jaar is iedere donderdagochtend de 
werkgroep Quiltsters in de Regenboog te 
vinden. Deze groep bestaat op dit moment uit 
zo'n acht dames, die zich bezighouden met 
quilten, breien, haken of borduren. Meer 
handwerkliefhebbers zijn welkom tussen 09.30 
en 12.00 uur. De groep houdt zich niet alleen 
bezig met handwerken, maar neemt ook de 
telefoon aan en ontvangt bezoekers.  
Meer informatie is verkrijgbaar bij Hennie 
Altewischer - Dalebout, telefoon: 071-5232253, 
e-mail: lodewijkaltewischer@online.nl. 

 
Biddende Moeders:  
Mothers Prayers 
 
Sinds vijftien jaar komen moeders uit Leidse 
parochies wekelijks bij elkaar om voor hun 
(klein)kinderen te bidden. Zij ervaren, soms 
heel snel, soms op langere termijn, dat hun 
gebeden verhoord worden; dat er 
veranderingen ten goede zijn, dat zijzelf 
problemen beter aankunnen. 
In principe is elke moeder, bewust of 
onbewust, een biddende moeder. Welke 
moeder wil er nu niet het beste voor, en maakt 
zich niet af en toe grote zorgen om haar kind?  

 
Dit laatste overkwam de Engelse Veronica 
Williams, en zij begon te bidden voor haar 
kinderen en kleinkinderen. Eerst alleen, 
vervolgens samen met haar schoonzuster 
Sandra  
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“Waar twee of meer in Mijn Naam verenigd 
zijn, daar ben Ik in hun midden”. Met dit citaat 
uit de bijbel als leidraad, alsook: “Vraagt en gij 
zult verkrijgen” en vertrouwend op de Heilige 
Geest zijn zij van start gegaan. Al snel 
voegden zich anderen bij hen en ontstonden er 
meer groepen.  
Zo is “Mothers Prayers” ontstaan in Engeland, 
in 1995, en heeft zich vervolgens over de 
wereld verspreid, nu al in meer dan 100 
landen. Ook in Nederland zijn enkele groepen 
begonnen in 2002. “Biddende Moeders” heeft 
de steun, goedkeuring en zegen van alle 
christelijke denominaties en is dus zeker 
oecumenisch.  
 
Gedurende de afgelopen jaren waren er veel 
prachtige gebedsverhoringen: kinderen die van 
de drugs afkwamen, kinderen die, na lange 
afwezigheid, weer terug naar huis kwamen, 
herstel van gezondheid, verbetering in relaties. 
Ook de moeders werden gezegend en 
ervoeren een grote vrede. 
De spiritualiteit van “Biddende Moeders” 
bestaat hierin dat we onze kinderen en onze 
problemen aan de Heer toevertrouwen en ze 
ook bij Hem laten. We zijn immers geneigd om 
ons zorgen te blijven maken en onze 
problemen zelf op te lossen. Die overgave is 
een heel leerproces. 
Je hoeft niet persé fysiek moeder te zijn om 
mee te kunnen doen; elke vrouw wie de jeugd 
ter harte gaat, gehuwd of niet, is van harte 
welkom. Er zijn immers veel kinderen voor wie 
niemand bidt, en heeft niet elk kind een 
”biddende moeder” nodig? 
 
De groep in Leiden Merenwijk komt elke 
vrijdagochtend bij elkaar, van 10.30 uur tot 
12.00 uur. We zijn begonnen bij elkaar thuis, 
maar sinds enkele jaren mogen wij van het 
Stiltecentrum van de Regenboog gebruik 
maken, wat wij zeer waarderen. 
Er wordt een speciaal gebedenboekje gebruikt 
dat, uit het Engels vertaald, door alle groepen 
over de hele wereld wordt gebruikt. Ook wordt 
er, ter overweging, uit de bijbel gelezen en 
gezongen. 
Bent u dus moeder, grootmoeder of hebt u 
gewoon een hart voor kinderen, en denkt u dat 
u, uw kinderen of andere kinderen gebaat zijn 
bij uw gebed, kom gerust eens meedoen, u 
bent van harte welkom!  
 
Loes van der Mark 

 
Marriage Course 
 
Vanaf 31 januari 2019 wordt er voor de 
aanstaande echtparen uit ons Bisdom een 

Marriage Course georganiseerd, en wel in 
Alphen a/d Rijn. Deze Marriage Course is 
bedoeld voor alle aanstaande echtparen die 
willen werken aan een sterke en blijvende 
relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een 
ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek 
over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en 
de onderlinge verwachtingen voor de 
toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en 
opbouwend - en met een flinke scheut humor. 
In de acht avonden komen de benodigde 
theoretische kennis over de betekenis van het 
huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor 
de toekomst samen aan de orde. Maar niet 
enkel in theorie: 
De communicatie binnen de relatie krijgt een 
serieuze impuls omdat de aanstaande 
echtparen hun visie op en ervaring met alle 
onderwerpen van de cursus echt onderling 
delen, met functionele communicatiemethoden 
die de cursus aanreikt en die zij zich hierdoor 
meteen samen eigen maken. Wederzijdse 
heldere en eerlijke communicatie wordt op 
deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een 
vanzelfsprekend component van hun relatie. 
 
Meer informatie is te vinden op 
https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/ 
huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course 

 
Nieuwe huisgenoten in het 
gemeenschapshuis in 
Nicaragua 

 
Eind november, dinsdag in de namiddag 
kwamen Maria Helena en Manuel, met hun 
vader, na een lange reis, aan in ons 
gemeenschapshuis. En dat betekende de 
intrede van de nieuwe huisgenoten in onze 
gemeenschap. 
Ze komen uit de binnenlanden van Nicaragua, 
waar ik in november een reis naar toe heb 
gemaakt, met bus, boot, bus, paard en lopen.  
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En deze lange reis maakte ik, omdat een jaar 
geleden tante Anita bij ons langs kwam, toen 
ze op zoek was naar een opvangplek voor 
haar neef en nicht die in de binnenlanden van 
Rio San Juan woonden. Zoals ons beleid is, 
staan we open voor iedereen met intellectuele 
beperkingen die op onze weg komt, zolang we 
nog plek hebben in ons gemeenschapshuis. 
Wanneer iemand bij ons komt maken we altijd 
een kennismakingsbezoek bij de persoon 
thuis, om een eigen indruk te hebben van de 
nood tot opvang.  Maar we hebben het niet 
eerder bij de hand gehad dat van zo ver men 
ons hulp komt vragen. Dus vroeg ik tante Anita 
om een brief van de arts ter plekke of een 
pastoor/dominee te vragen, ter ondersteuning 
van haar aanvraag. Wat me de gelegenheid 
zou geven een reis naar haar neef en nicht te 
verantwoorden. Tante Anita was helemaal 
akkoord. En naderhand kwam ze met de 
brieven en met vader (moeder is overleden) 
om de mogelijkheden van intrede in het 
gemeenschapshuis te bespreken. En van het 
één kwam het ander. 
We hebben dus gezinsuitbreiding waardoor 
ons huis nu ook vol is met 6 huisgenoten. We 
hebben met een pizza en ijs Manuel en Maria 
Helena welkom geheten. Het is mooi om te 
zien hoe onze nieuwe huisgenoten zich al thuis 
bij ons voelen. Ze zijn behoorlijk zelfstandig in 
hun functioneren en kunnen ook verbaal het 
minimale aangeven. Manuel wat duidelijker 
dan zijn zus. Maar het maakt dat de interactie 
soepeler verloopt. Wat een nieuwe ervaring 
voor ons is, is omgaan met mensen die een 
visuele beperking hebben. Maria Helena 
ogenschijnlijk sterker dan Manuel. Door de 
afstand, kan vader slechts enkele keren op 
bezoek komen. Maar op afstand blijft hij 
betrokken! 
 
Externe evaluatie 
In november hadden we de mogelijkheid een 
externe evaluatie te laten doen om ons werk te 
beoordelen, betaald door de Nederlandse 
stichting Vivir Juntos die ons werk ten dele 
ondersteunt. In december ontvingen we het 
eindverslag. Enkele zinnen uit het 30 pagina’s 
tellende verslag (bent u geïnteresseerd in 
meer info zie mijn laatste blog op 
www.vivirjuntos.org): 
 
In hoeverre wordt de missie en doelstellingen 
van de stichting behaald, zowel gelet op 
kwaliteit als kwantiteit: 
De activiteiten die momenteel worden 
uitgevoerd door de stichting komen overeen 
met de doelstellingen en missie. Het is de 
moeite waard om te zeggen dat de door de 
Fundacion RUACH ontwikkelde ervaring 

beantwoordt aan de behoeften van een groep 
zeer arme mensen onder de armen. 
De kwaliteit van het werk in het huis is zeer 
goed. Het is duidelijk dat de deelname van de 
mensen die in het huis wonen en werken 
verwelkomd wordt.  Er heerst een gevoel van 
verbondenheid en veiligheid. 
De kwaliteit van de activiteitenclub is goed. 
Wel is het een feit dat het aantal deelnemers is 
afgenomen. De dynamiek en participatie van 
de begunstigden is echter zeer goed, net zoals 
in het gemeenschapshuis. De jongeren en 
volwassenen met een handicap worden gezien 
en voelen zich verbonden met de club. Ze 
houden van wat ze doen en ze voelen zich 
deel van een proces. De evaluatie van de 
leidster van de club is ook positief ten aanzien 
van het functioneren van de club. 
Met betrekking tot de kwantiteit worden 
processen geïmplementeerd die leiden tot 
empowerment, zowel van de deelnemers als 
van het personeel.  Dat vereist dat met kleine 
groepen wordt samengewerkt en dat er 
geleidelijk aan uitgebreid wordt. 
 
Nicaragua 
Er gebeurt nog steeds veel onrecht in 
Nicaragua. Momenteel wordt de vrije pers 
monddood gemaakt. Mensenrechten bestaan 
in Nicaragua alleen voor aanhangers van de 
regering. Nicaragua is duidelijk een ‘politie’-
staat geworden en het einde is nog niet in 
zicht. Blijf Nicaragua gedenken! Het leven gaat 
door, we leven, maar met een lach… en een 
traan! 
 
Maart 
Half maart kom ik voor twee weken naar 
Nederland. Ik hoop u te kunnen ontmoeten! 
 
Astrid Delleman 

 

Irritatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisten zijn net mensen en hebben dus   
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ook gevoelens. Dat zou je overigens niet 
zeggen, organisten zijn nogal eigenwijs en 
daarmee ongevoelig voor de mening van 
anderen. Eén specifieke grap illustreert 
treffend het beeld dat men wereldwijd over 
organisten heeft: ‘wat is het verschil tussen 
een terrorist en een organist? Met een terrorist 
kan je onderhandelen.’ Maar goed, de vorige 
column was toch een uiting van positieve 
emotie, ditmaal zijn de negatieve emoties aan 
de beurt.  
 
Aanleiding was de dienst van 9 december jl. 
waarin de nieuwe vleugel officieel in gebruik 
werd genomen. Dat is op zichzelf geen bron 
van irritatie hoor, ik had als organist wat 
minder te doen, maar dat is niet erg. Net zoals 
onlangs met het kerkorkest, als de kwaliteit 
van de muziek goed is, dan heb ik het echt wel 
naar mijn zin. Nee, de bron van de irritatie was 
ikzelf. Tijdens het tweede lied, GvL 619 (‘Hoort 
hoe God met mensen omgaat’), een heel 
bekende melodie, merkte ik tijdens het eerste 
couplet al dat er iets niet klopte. Er werd maar 
matig meegezongen, en dat ben ik in de 
Regenboog niet gewend. Na de laatste regel 
zag ik via de spiegel een blauwe gloed op de 
muur en had toen door dat de beamer het niet 
deed. Ondertussen tikte ook een kerkgangster 
attent op mijn schouder met de mededeling dat 
de liedbundels moesten worden uitgedeeld. 
Dat betekent op dat moment dat ik die tijd 
muzikaal verantwoord moest invullen. En ik 
vond dat dat niet zo goed ging. Ik liet tijdelijk 
een bepaalde koppel ingeschakeld staan, 
waardoor het pedaal veel te hard klonk en de 
klanken die ik voortbracht was gewoon 
geknoei. Dat trok wel iets bij (de meesten 
hebben het waarschijnlijk niet gehoord c.q. 
gemerkt), maar het leed is dan al geschied: 
irritatie alom. Ik leg de lat namelijk vrij hoog. 
Een foute noot af en toe gebeurt nu eenmaal, 
maar als het verder wel muzikaal is, is dat niet 
zo’n probleem. Als het niet muzikaal is, dan 
ben ik even niet blij. Het is dan zaak om je 
daar overheen te zetten en de rest van de 
dienst gewoon goed te doen. Maar dat is mijn 
verbeterpunt, die irritatie blijft toch onderhuids 
aanwezig. 
 
En vanaf dat moment speel je niet lekker meer 
en dan heb ik het echt niet naar mijn zin. 

Vervolgens zijn we aangekomen bij het slotlied 
in de toonsoort G mineur, en bedacht ik na de 
laatste regel nog even een korte afsluiting er 
achteraan te spelen. Vervolgens kom ik vrijwel 
direct in de toonsoort B majeur terecht en 
vraag ik mij geïrriteerd af wat ik in die 
toonsoort doe. Ik heb hem snel weer 
afgesloten in de toonsoort G, via de ter plekke 
ontstane nieuwe toonsoorten Q mineur en X 
majeur….. Kortom, gepruts. Na het amen zet ik 
het slotspel in en dat was een stuk met wat 
lastige passages. Voor de viering liepen die 
passages prima, maar op het enige moment 
dat het ertoe doet gaat het door die irritatie 
mis. Nog meer geïrriteerd dus.  
 
En dat is ook te zien. Tenminste, als je naast 
het orgel staat en mijn gezicht kan zien. Ik zit 
natuurlijk met de rug naar de kerkgangers toe 
en op dat moment is dat maar goed ook. Ik zie 
er dan niet als een aanspreekbaar iemand uit. 
Na het slotakkoord volgt dan nog een diepe 
zucht en is het tijd voor de koffie. Die koffie is 
vervolgens zo sl…. dat ik nog verder… nee 
hoor, grapje! Net zoals dat van de fietsbel van 
de vorige column. Ik werd daar na dezelfde 
viering even op aangesproken. Ik wist al wel 
dat die zin tot enige commotie of zelfs irritatie 
zou kunnen leiden, maar als columnist mag je 
bepaalde stellingen natuurlijk wat scherper 
neerzetten dan dat ik het echt meen. Het was 
dan ook niet nodig om de column meteen in 
het Leids Kerkblad te plaatsen, zodat heel 
Leiden nu van onze Big Ben weet… 
 
Gelukkig is de irritatie tijdens de viering vrij 
zeldzaam hoor, maar je ziet dus wel dat het 
effect heeft. Het leidt verder ook niet tot interne 
krachttermen, we zijn immers in het huis van 
de Heer en we houden het netjes. Jammer dat 
de heren Forster en Andrews in 1875 de 
zwelkast zó laag hebben gebouwd en dat deze 
aan de achterkant op ooghoogte uitsteekt. Ik 
heb mijn hoofd al meermaals daaraan gestoten 
(de term ‘zwel’ slaat dan op de bult die 
ontstaat), ondanks het spreekwoord van die 
ezel. Op dat moment is de kans dat onze Heer 
ehhh wat onheus bejegend zou kunnen 
worden iets groter. Maar ja, zoals ik deze 
column begon, organisten zijn net mensen... 
 
Frank Resseler 
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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; 

 Quiltsters: elke donderdag van 09.30 tot 12.00 uur;  

 Meditatie: elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur; 

 Mothers Prayers: elke vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur; 

 Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur; 

 Italiaanse Mis: elke zondag om 12.15 uur; 

 Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur; 

 Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur; 
 
 
 

Januari   

Za 26 11.30 u Gebedsdienst Stiltecentrum 

Wo 30 20.00 u Kennismaking Ds. Buitenwerf 

Do 31 11.00 u Kennismaking Ds. Buitenwerf  
15.00 u Kennismaking Ds. Buitenwerf  
20.00 u De 10 beloften 

Februari   

Ma 04 15.00 u Kennismaking Ds. Buitenwerf  
20.00 u Kennismaking Ds. Buitenwerf 

Do 07 20.00 u De essentie van ons geloof 

Di 12 20.00 u Labyrintavond 

 20.00 u Bijeenkomst AVG 

Do 14 19.30 u Filmavond 

Di 19  Uiterste inleverdatum kopij Bulletin 

Do 21 20.00 u De essentie van ons geloof 
Maart   

Vr 1 20.00 u Oecumenische Wereldgebedsdag 

Zo 17 10.00 u Bezoek OKK 

Ma 18  Dialoog PKN - RK 

Do 21 20.15 u Ouderavond Kom aan Tafel 

Za 23 19.00 u Repetitie Kerkorkest 

Do 28 16.00 u Kom aan Tafel 

 20.00 u De essentie van ons geloof 
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Vieringen van de  
Oecumenische Geloofsgemeenschap  

in De Regenboog 
 
 

Datum Bijzonderheden Voorgangers Inzameling 2e mandje 

27-01 
Afsluiting week van 

gebed voor de 
eenheid 

Pw. M. Hoogervorst PGL 

03-02  Ds. P. Warmenhoven 
Kerk in Actie 

Werelddiaconaat 

10-02 
Viering van de 

Maaltijd 
Ds. M. Buitenwerf Diaconie / De Bakkerij 

17-02 
M.m.v. 

Regenboogkoor 
Pw. M. Hoogervorst RK Vicariaat 

24-02  Ds. B. Heckel PGL 

25-02 
19.00 u 

Eucharistieviering 
Pst. T. Visser  

03-03  
Leden 

geloofsgemeenschap 
RK Vicariaat 

06-03 
19.30 u Aswoensdag 

m.m.v. 
Regenboogkoor  

Pw. M. Hoogervorst  

10-03 
Viering van de Maaltijd 

m.m.v. 
Regenboogkoor 

Ds. M. Buitenwerf 
Avondmaalsproject 
Vivir Juntos Astrid 

Delleman 

 
Alle zondagse vieringen beginnen om 10.00 uur.  
Voor de allerkleinsten is er crèche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst. 
 
Wij willen doopouders vragen vroegtijdig contact op te nemen met de voorganger  
in verband met een (gezamenlijk) voorbereidingsgesprek. 
 
Neem contact op met Gerben Wessels (tel. 5899680) voor informatie over de 
jongerenvieringen. 
 

 


