
 

 

Jaargang 46 nr. 3 
apr. – me. 2019 

 



1 
 

Inhoudsopgave 
 
Visie   1 
Redactioneel   1 
Pasen   2 
Medeleven   3 
Wekelijkse bloemengroet   3   
Uit de AKM…   4 
AKM en onze penningen   4 
Interview met Bert Minne   5 
Invoering Beleid ter voorkoming van  
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag   7 
Viering Kom aan Tafel   8 
Leren en geloofsverdieping   8 
Wat is de essentie van ons geloof?(3)   8 
Bisschop Van den Hende in de Regenboog       9 
Labyrintlopen in de Regenboog 11 
Film in de Regenboog 11 
Poëziemiddag 11 
Rozenkring start met een nieuw boek 12 
Hulp gevraagd in de Kerktuin 13 
Verslag van het bezoek aan  
de Oud-Katholieke Kerk 13 
Vastenactie 2019 14 
Oecumenisch geweven in de moederschoot    14 
Persbericht Herdenking Jodenvervolging  
Leiden 15 
Diaconale info vanuit De Bakkerij  15 
Ondertussen in het orgel 16 
Agenda 18 
Kleurplaat 18 

 

 
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 komt uit op de dag voor 
Palmpasen. Bij die feestdag hebben we in het 
vorige Bulletin stilgestaan. Ds. Mirjam 
Buitenwerf opent dit Bulletin met een 
Paasgedachte en geeft ons een kijkje in haar 
jeugd. In het overzicht achterop het Bulletin, 
kunt u zien wie er tijdens de verschillende 
vieringen in de Goede Week voor zullen gaan. 
 
Truus de Haan praat u in ‘Uit de AKM…’ bij 
over de zaken waarmee de Algemene 
Kerkelijke Merenwijkraad zich momenteel 
bezighoudt. Ook heeft ze scheidend 
penningmeester Bert Minne geïnterviewd. Bert 
wordt opgevolgd door Willy Menken, die u 
voortaan onder het kopje "de AKM en onze 
penningen" op de hoogte houdt van de 
financiële situatie van de Regenboog. 
Ester Korbee heeft de redactie voorzien van 
twee uitgebreide artikelen. Het ene heeft 
betrekking op de invoering van beleid ter 
voorkoming van (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag. Het andere is een 
verslag van het bezoek dat de bisschop aan de 
Regenboog bracht op 18 maart. 
Van de hand van pastor Marianne Hoogervorst 
is er een verslag van de avonden omtrent de 
essentie van ons geloof. 
 
Na informatie over een aantal activiteiten die 
de komende tijd plaatsvinden en een oproep 
om een handje te helpen in de kerktuin, volgt 
een verslag over het bezoek aan de Oud-
Katholieke Kerk. Dit is geschreven door 
Jessica Langenhoff. Verderop in dit Bulletin 
stelt zij zich aan u voor. 
Na informatie over de Vastenactie, een 
uitnodiging om aanwezig te zijn bij de 
herdenking van de Jodenvervolging op 14 april 
in de Marekerk en de diaconale berichten, kunt 
u lezen dat Frank Resseler in de kerkzaal wel 
hele bijzondere dingen hoort.  
 
 
De redactie wenst u een zalig, dan wel 
gezegend Pasen toe. 
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Pasen 

 
Vroeger maakte mijn moeder voor Pasen altijd 
nieuwe kleren voor ons. Mijn zus en ik kregen 
een nieuw rokje. Dat mochten we dan aan op 
eerste Paasdag, met kniekousen natuurlijk, 
want de vervelende maillots bleven vanaf 
Pasen in de kast. Het gaf ons een bijzonder, 
lente-achtig gevoel. We hadden iets nieuws 
aan, en het was zulk mooi weer (of we deden 
alsof het mooi weer was) dat we geen 
winterkleding meer aan hoefden. Zo was 
Pasen voor mij verbonden met een nieuwe tijd 
die aanbrak. Misschien nog een beetje koud, 
maar toch: een zonnige, vrolijke tijd. 
 
Pasen is het centrale feest van het christelijk 
geloof, het feest waarbij we vieren dat Jezus 
uit de dood is opgestaan. Pasen is een vrolijk 
feest, maar heeft natuurlijk ook een heel 
serieuze, donkere kant. De Stille Week voor 
Pasen wordt ingezet met het feest van 
Palmzondag, de dag waarop we de intocht van 
Jezus in Jeruzalem vieren. In het verhaal zijn 
de mensen blij dat Jezus als Messias naar de 
stad toekomt, maar al gauw blijkt dat de 
machthebbers in de stad daar een andere visie 
op hebben. Jeruzalem wordt de stad van 
Jezus’ lijden en sterven. 
 
Voordat we Pasen - de opstanding van Jezus 
uit de dood - vieren in de paasnacht en op 
paasmorgen, zijn er een drietal dagen van 
gedenken: Witte donderdag, Goede Vrijdag en 
Stille Zaterdag. Drie dagen waarop we 
stilstaan bij Jezus’ gang door Jeruzalem, bij 
zijn lijden en sterven. Alle drie hebben ze een 
specifieke naam. 
 
Witte Donderdag 
Witte donderdag wordt ‘wit’ genoemd omdat op 
dit moment het paasfeest is begonnen. De 
liturgische kleur is dan ook wit. In de Rooms-
katholieke traditie bestaat het gebruik om 
beelden te bedekken met witte kleden, en die

na de viering te vervangen door paarse. Aan 
het einde van de viering wordt de tafel of het 
altaar leeggeruimd. 
 
Op Witte Donderdag lezen we het verhaal van 
Jezus die samen met zijn leerlingen een 
maaltijd houdt en hun voeten wast. Daar 
spreekt Jezus de woorden die we nu nog 
steeds uitspreken als we de maaltijd van de 
Heer vieren (je kunt ze bijvoorbeeld lezen in 
Marcus 14:22-24): “22Tijdens het eten nam 
Jezus een brood. Hij dankte God. Hij brak het 
brood in stukken en deelde het uit. Hij zei: 
‘Kijk, dit is mijn lichaam.’ 23Daarna nam hij een 
beker wijn. Hij dankte God en liet de beker 
rondgaan. Iedereen dronk eruit. 24En Jezus 
zei: ‘Dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal 
mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel 
mensen gered worden. Dat heeft God 
beloofd.’” 
 
We noemen ze ook wel de instellingswoorden, 
de woorden waarmee het vieren van de 
eucharistie ooit is ingesteld door Jezus. Er is 
een verbinding tussen de laatste maaltijd van 
Jezus en zijn leerlingen en het joodse Pesach. 
Jezus en zijn leerlingen komen op de avond 
van de eerste dag van het joodse paasfeest 
(Pesach) bij elkaar en houden de joodse 
paasmaaltijd. Tijdens het joodse paasfeest 
staat het verhaal van de uittocht van het 
joodse volk uit Egypte centraal, en wordt met 
een symbolische maaltijd die uittocht herdacht. 
We kunnen vanuit die traditie ook ons 
paasfeest beleven als een uittocht uit het oude 
leven naar een nieuw leven, een leven waarin 
de opstanding van Jezus ons nieuwe hoop 
geeft. 
 
Goede Vrijdag 
Onze kinderen hebben me al vaak gevraagd 
waarom Goede Vrijdag nu toch ‘Goede’ Vrijdag 
heet. Want de dag dat Jezus werd gekruisigd 
was toch helemaal niet goed? De naam van 
deze dag heeft wel te maken met de kruisiging. 
Jezus werd gekruisigd, hij stierf en heeft – zo 
zegt de christelijke traditie - daarmee door zijn 
lijden en dood onze zonden op zich genomen. 
Daarom wordt deze dag ‘goed’ genoemd. Op 
Goede Vrijdag lezen we een gedeelte uit 
Exodus, lezen we over het lijden en sterven 
van Jezus, en over zijn graflegging (Johannes 
18 en 19), en lezen we Psalm 22 (met daarin 
de woorden die Jezus spreekt als hij aan het 
kruis hangt: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt 
u mij verlaten?’). 
 
Stille Zaterdag 
Stille Zaterdag wordt ‘stil’ genoemd omdat de 
kerkklokken op die dag niet luiden. Ze zwijgen  
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tot aan de Paasnacht, het moment waarop de 
opstanding van Jezus wordt gevierd. Aan het 
einde van Stille Zaterdag is de 
paasnachtviering. 

 
Pasen 

 
 
Na deze drie dagen voor Pasen, ook wel 
triduüm genoemd, vieren we de opstanding 
van Jezus uit de dood. Vanuit het donker van 
de Stille Week gaan we zo naar het licht. Dat 
doen we in de Paasnacht, maar ook op de 
ochtend van de eerste Paasdag. 
Oorspronkelijk liep deze paasnachtviering over 
in de paasochtend, en duurde de viering tot het 
ochtendgloren. Tijdens deze viering werden 
geloofsleerlingen gedoopt. Traditiegetrouw 
staat er tijdens deze viering een veelheid aan 
bijbellezingen op het rooster, in de klassieke 
vorm zijn het er twaalf. Zoveel lezen wij er niet 
tijdens onze viering, maar we beginnen wel 
met het scheppingsverhaal uit Genesis, gaan 
verder met Exodus (het verhaal van de uittocht 
uit Egypte), lezen een gedeelte uit de brief van 
Paulus aan de Romeinen, en sluiten af met de 
lezing uit Lucas over het lege graf.  

 
Sommige mensen hebben me wel eens verteld 
dat ze de Stille Week een heel moeilijke week 
vinden, omdat het hen confronteert met het 
overlijden van een geliefde, of met hun eigen 
sterfelijkheid. Natuurlijk zijn de vieringen in 
deze week serieus getoonzet, en kunnen ze 
confronterend zijn. Maar ze brengen ons ook 
heel dichtbij de kern van het leven, dat hoe 
dan ook moeilijke momenten of donkere 
periodes kent. En uiteindelijk komen we langs 
de weg van lijden en sterven uit bij de hoop

van de opstanding. Het graf is leeg, vol 
verwondering mogen we samen met de 
vrouwen en de leerlingen zien en geloven dat 
Jezus leeft. 
De verwondering van Pasen is voor mij 
verbonden met de verwondering die ik voel bij 
het ontluikende voorjaar. De bomen botten 
langzaam maar zeker uit, de treurwilg krijgt 
een groene waas. De vogels vertellen ons 
iedere ochtend al vroeg dat het nieuwe leven 
aanstaande is. De winter is voorbij. Ik denk 
nog even aan vroeger, hoe we vrolijk en een 
beetje rillend naar de kerk liepen in onze rokjes 
en kniekousen. Het is Pasen, halleluja! 
 
Ds. Mirjam Buitenwerf 

 
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. 
 
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
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Uit de AKM… 

 
De AKM kwam ook de afgelopen tijd weer bij 
elkaar. Zoals u ziet, zijn de onderwerpen die 
we bespreken heel divers. 
Onze februari-vergadering was de laatste voor 
Bert als penningmeester. Hij zorgde weer voor 
een goed leesbaar en overzichtelijk financieel 
jaarverslag over 2018. Intussen hebben we 
Willy Menken bereid gevonden om Bert als 
penningmeester op te volgen. Samen met Bert 
heeft Willy al hard gewerkt aan een vliegende 
start. We zijn heel erg blij dat Willy de AKM 
komt versterken!  Op 31 maart nemen we 
afscheid van Bert en Bärbel als leden van de 
AKM in de zondagse kerkdienst en zal Willy 
bevestigd worden als nieuw lid van de AKM.   
 
Er stonden een paar belangrijke punten op 
onze agenda. Op de eerste plaats het 
onderwerp VOG in het kader van de zorg voor 
het bieden van ‘een veilig huis’ voor iedereen 
in de Regenboog. VOG staat voor ‘verklaring 
omtrent gedrag’. Voor vrijwilligers die met 
kinderen of kwetsbare mensen werken, wordt 
het verplicht om zo’n verklaring aan te vragen. 
Dat geldt dus ook voor kerken. Ook zullen er 
twee vertrouwenspersonen uit ons midden 
worden aangesteld. Ester Korbee heeft zich 
verdiept in de organisatie die hiermee gepaard 
gaat. Het moge duidelijk zijn, dat dit geheel 
staat voor veel meer: het bieden van veiligheid 
voor iedereen en het integer en respectvol 
omgaan met elkaar.  U hoort daar via het 
Bulletin of per e-mail meer over. Aan het 
aanvragen van een VOG zijn kosten 
verbonden die door de Kerken gedragen 
worden. Binnenkort wordt er een avond 
gepland om uitleg te geven. 
 
Nog even kwam ook de andere nieuwe 
regeling aan de orde waar u al eerder over 
hoorde. De wet in verband met de privacy: de 
Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. (AVG). Ook daar 
wordt aan gewerkt.  
 
Net als vorig jaar wordt er samen met andere 
groepen uit de Merenwijk een wijkfeest 
georganiseerd. Dat vraagt nog de nodige 
voorbereiding en planning. Cécile, die het 
cluster omzien naar elkaar coördineert, werkt 
samen met de desbetreffende werkgroep aan 
de voorbereiding. Het plan is om in juni in de 
Regenboog het feest te houden. Nadere 
informatie volgt. 
 
En verder is er een mooi initiatief van Ingrid 
Weitenberg gekomen om Kees Posthumus 
een alternatieve viering te laten houden. Kees 
Posthumus brengt Bijbelse verhalen tot leven. 
Zie ook: https://www.keesposthumus.nl/. Het 
idee sprak ons zeer aan. We hebben besloten 
dit over enige tijd te gaan organiseren.  
Zowel in het begin als aan het eind van onze 
vergadering liet Harry prachtige en troostvolle 
woorden van priester-dichter Henri Nouwen 
horen.  
 
Truus de Haan, voorzitter AKM  

 
 
De AKM en onze penningen 
 

 
Wat hebben een bakker, een econoom en een 
fysiotherapeut met elkaar gemeen? Zij kneden, 
masseren, knijpen, strijken, kijken………… en 
zij kunnen alledrie de penningmeester zijn van 
de Regenboog. 
Per 1 maart jl. ben ik de opvolgster van onze 
penningmeester Bert Minne. Hij heeft een 
aantal jaren met veel plezier deze functie 
vervuld voor de Regenboog en hij heeft 
aangegeven met deze taak te willen stoppen. 
Hartelijk dank Bert, voor het werk in de 
afgelopen jaren, en dank voor de 
overzichtelijke manier waarop ik jouw taak kan 
overnemen. En dank voor deze laatste tabel 
van jouw hand in het Bulletin.  
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Ik ben Willy 
Menken, ge-
trouwd met 
Jan Menken. 
Wij komen al 
vanaf 1987 in 
de Regenboog 

en voelen ons 
hier thuis. We 
zijn begonnen 
als buiten-
Merenwijkers 
en sinds 2013 
wonen we 
ook in de 
Merenwijk. 

Met onze katholieke en protestantse achter- 
grond wonen wij toevallig precies op de juiste 
plek in Nederland. We hebben allebei onze 
draai gevonden in de Regenboog en we 
genieten van de wekelijkse diensten, de mooie 
muziek en het samen zingen. En wij vinden het 
fijn dat we allebei een kleine schakel kunnen 
zijn tussen alle mensen die zoveel doen om 
onze kerk te organiseren. Ik hoop op een 
prettige samenwerking met de werkgroepen en 
ik zal mijn best doen om het financiële plaatje 
van onze gemeenschap voor jullie inzichtelijk 
te maken.

Momenteel ben ik bezig met onze papieren 
penningen, namelijk de collectebonnen. 
Op de manier waarop de collectebonnen 
worden geregeld in de Regenboog gaat een 
aanvulling komen. Het gaat mogelijk worden 
om de bonnen via de eigen kerkwebsite te 
bestellen. De bedoeling is dat de bonnen meer 
vooraf betaald gaan worden. En dat ik dan na 
de betaling de bonnen aan jullie zal leveren. 
Het zal zo gaan: 
Op de website: www.deregenboogmerenwijk.nl  
vind je een formulier waarmee je de bonnen bij 
mij kunt bestellen. Je vult jouw gegevens in en 
je drukt op de knop verzenden. Daarna betaal 
je de bonnen zoals je gewend bent te doen en 
ik zal ze de eerste zondag van de maand bij 
me hebben in de kerk. Je kunt de bonnen ook 
op laten sturen per post, dan graag €2,00 extra 
overmaken als verzendkosten. Alles staat 
uitgebreid uitgelegd op de site. 
Daarnaast is het ook nog mogelijk om op de 
oude manier de bonnen bij mij op te halen op 
de eerste zondag van de maand na de 
kerkdienst.  
Ik hoop dat als je dit leest het formulier op de 
website staat en ik zou je willen uitnodigen om 
de website eens te bekijken. Er staat nog 
zoveel meer moois op! 
 
Willy Menken, Penningmeester AKM 

 
 

Datum 
viering 

Bijzonderheden Aantal 
bezoekers 

Eerste collecte: 
voor geloofs-
gemeenschap 

Tweede collecte: 
bestemmingen buiten 
de Regenboog 

   Euro Euro Bestemming 

24 feb  80 115 100 PGL 

 3 mrt  80 135 110 RK Vicariaat 

 6 mrt Aswoensdag 
Regenboogkoor 

50   Geen collecten 

10 mrt Regenboogkoor 135 180 160 PGL 

17 mrt  50 100 85 RK Vastenactie 

24 mrt Regenboogorkest 130 170 525 Avondmaalsproject: Stichting  
Vivir Juntos / Astrid Delleman 

PGL: Protestantse Gemeente in Leiden 

 

Interview met Bert Minne, 
scheidend penningmeester 
van de AKM  
Over oecumene als een mooi boeket met 
verschillende bloemen. 
 
In de korte tijd dat ik Bert beter leerde kennen, 
troffen me zijn heldere analyses tijdens de 
AKM-vergaderingen, zijn onderbouwde 
stellingname bij het maken van keuzes en de 
originele teksten die hij uitsprak, als hij in de 
kerk de gemeente toesprak. Als afscheid van 
Bert als penningmeester daarom dit interview.

Hoe komt toch zo’n Amsterdamse jongen uit 
een socialistisch nest in de Regenboog 
terecht? Die vraag intrigeert mij. 
We praten samen op een vrijdagmiddag bij 
hem thuis over zijn jeugd.  
 
Bert is in Amsterdam geboren, een maand 
vóór het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
Op mijn vraag naar Bert zijn jeugd, schetst hij 
het beeld van Amsterdam Oud-West in een tijd 
waarin de oorlog nog een duidelijk stempel op 
het gewone leven drukte en ieder ingedeeld 
was bij een zuil in de samenleving. Je hoorde 
bijvoorbeeld bij de katholieken, protestanten of   
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was socialistisch. Het gezin Minne hoorde tot 
de socialistische zuil. “Je ging in die tijd niet 
naar die melkboer, omdat die katholiek was”. 
Bert mocht nog wel spelen met christelijke 
vriendjes, maar omgaan met kinderen van 
communisten was fout. Helemaal uitgesloten 
was het om te spelen met kinderen van 
families die in de oorlog ‘fout’ geweest waren, 
voormalige NSB-ers. Hij vraagt zich achteraf 
af, hoe de jeugd voor de kinderen van die 
‘foute’ ouders geweest is.  
Wat Bert nu het meest verwondert, is dat die 
verzuiling zo vanzelfsprekend was. “Die hele 
generatie had geen weet van elkaar. Je stond 
er niet bij stil.”   
Na de lagere school ging Bert naar de HBS in 
de binnenstad: “Je zag de Westertoren, vanuit 
de school en in de pauze liep je even naar De 
Dam.” Een mooie tijd. Daarna komt de vraag: 
welke studie? Al in die middelbareschooltijd 
blijkt Bert geïnteresseerd te zijn in filosofie en 
theologie. Hij denkt er zelfs even over om die 
vakken te gaan studeren, maar bedenkt heel 
nuchter, dat je daar geen boterham mee kunt 
verdienen. Economie wordt het, aan de 
Universiteit van Amsterdam. Nadrukkelijk wel 
sociale economie, geen bedrijfseconomie. Dat 
heeft te maken met zijn interesse om later ‘iets’ 
voor het land te kunnen doen.  
Juist die studietijd blijkt een leerzame periode, 
een tijd om de wereld te leren kennen. Daar 
komt hij in contact met vrienden met vaak een 
katholieke achtergrond. Jongens (meisjes 
studeren nog nauwelijks aan de universiteit!) 
vaak uit Limburg. Vriendengroepen die 
onderling Maastrichts praten. Bert verkeert 
graag in hun midden. Hij gaat zelfs hun dialect 
verstaan. Deze jongens zetten zich vaak 
enorm af tegen hun katholieke opvoeding. 
Willen er niets meer mee te maken hebben. Er 
zijn er ook die idealistisch en maatschappelijk 
betrokken katholiek blijven. Dat boeit hem. 
En dan stapt Ada zijn leven binnen. “Met zo’n 
mooi meisje kon je aankomen!” En ze is 

katholiek. Daar is ze vanaf het begin heel 
duidelijk in.  
Als ze na enkele jaren trouwen, zelfs in intieme 
kring in de kerk, wordt hun nieuwe plek “de 
Merenwijk” in Leiden. Daar sluit Ada zich al 
snel aan bij De Regenboog, die ze als een 
verademing ervaart. Hun drie kinderen worden 
er ook gedoopt. Ze voelt zich erg betrokken bij 
de oecumenische geloofsgemeenschap, doet 
vrijwilligerswerk en maakt een tijd deel uit van 
de AKM. Ze maken vrienden in de Regenboog. 
Door Ada leeft ook Bert mee met het wel en 
wee in de Regenboog. Bert neemt ook met 
grote interesse deel aan verschillende 
leerhuizen, zoals die van Piet Dirksen en 
Rieuwerd Buitenwerf. 
De oecumene spreekt Bert aan. Hij is daar 
steeds meer over na gaan denken. Ontwikkelt 
een scherper beeld. “Er zijn twee manieren om 
over de oecumene te denken: van binnen uit of 
van buiten af. Als je teveel van binnen uit naar 
het christendom kijkt, dan bestaat de kans dat 
je vooral het overlappende als oecumene ziet. 
Dat kan een wat ‘grijs’ geheel worden, “the 
middle of the road”.  Kijk je van buiten, dan zie 
een bont palet van waardevolle tradities in het 
christendom. Van heel traditioneel en orthodox 
tot eigentijds en vrijzinnig. Als je die verschillen 
laat zien, dan wordt de oecumene veel rijker”. 
In de letterlijke woorden die Bert een paar 
weken geleden bij zijn welkom tegen 
voorganger Barbara Heckel zei: “U bent hier bij 
een oecumenische geloofsgemeenschap. Zelf 
vind ik, dat je oecumene het best kan 
voorstellen als een mooi boeket van 
verschillende bloemen en elke bloem geeft een 
eigen visie op het christendom. Dat maakt dan 
dat het boeket, dus de combinatie van 
verschillende visies, rijker en waardevoller is 
dan de herhalingen van dezelfde visie’. 
Het is toch onvoorstelbaar zonde, als het 
christendom met zo’n rijke traditie in twee 
generaties afgebroken wordt, vindt Bert. Al die 
woorden, beelden en geluiden die in eeuwen 
opgebouwd zijn, blijven een belangrijke kracht 
waar we zuinig op moeten zijn en die we in de 
oecumene kunnen verbinden. 
 
Het is zonneklaar, dat ik hier met een man 
praat die niet alleen hard gewerkt heeft voor 
onze geloofsgemeenschap, maar er ook 
principieel over mee wil denken. Het werk als 
penningmeester heeft hem ook veel gebracht, 
gaf hem ook weer kansen, zegt hij om nieuwe 
dingen te doen na zijn werk als adviseur bij het 
Centraal Plan Bureau.  
 
Hartelijk dank, Bert, voor je grote inzet voor de 
Regenboog. 
Truus de Haan  
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Invoering Beleid ter voorkoming van 
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag 
binnen onze oecumenische 
geloofsgemeenschap, een zogenaamd 
VOGbeleid. 
 
Het Bisdom heeft het Vicariaatsbestuur van 
onze Geloofsgemeenschap in 2016 benaderd 
om een beleid te maken over het thema 
“(seksueel) grensoverschrijdend gedrag”.  
Het Vicariaatsbestuur heeft de AKM gevraagd 
aan dit beleid uitvoering te geven.  
De AKM heeft besloten dit beleid integraal in te 
voeren en in de vergadering van de AKM van 
13 maart 2019 is dit beleid geconcretiseerd.  
 
Wat betekent VOG? 
Dat wil zeggen, dat wij van allen,  
• die werken en omgaan met minderjarigen of  
• die als pastor of als pastoraal vrijwilliger op 
bezoek gaan bij mensen binnen of buiten de 
Geloofsgemeenschap of 
• die een taak vervullen als bestuurder met 
tekeningsbevoegdheid en degenen, die hen 
daarbij in de concrete uitvoering terzijde staan 
een Verklaring Omtrent Gedrag nodig hebben 
om dit werk te kunnen doen. Deze verklaring 
wordt afgekort VOG genoemd. 
 
Een dergelijke VOG wordt afgegeven door het 
Ministerie van Justitie, als de betreffende 
persoon zich niet heeft schuldig gemaakt aan 
een strafbaar feit, dat relevant is voor het 
vervullen van de betreffende functie binnen de 
Geloofsgemeenschap. Daarnaast is nodig, dat 
er binnen de Geloofsgemeenschap een beleid 
wordt afgesproken ter voorkoming van 
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag.  
 
Wat houdt dit beleid in? 
Wij noemen dit beleid Veilige Omgeving 
binnen de Geloofsgemeenschap. 
Dit houdt in, dat wij binnen onze 
Geloofsgemeenschap met elkaar expliciet 
afspreken, dat het ons uitgangspunt is dat 
onze Geloofsgemeenschap een veilige plek is

voor iedereen, waar iedereen elkaars integriteit 
respecteert. 
 
Wat is er nodig om dit VOGbeleid in te 
voeren en uit te voeren? 
 
A. Openbaarmaking Beleid omtrent (seksueel) 
overschrijdend gedrag 
Het preventiebeleid omtrent (seksueel) 
overschrijdend gedrag wordt integraal 
gepubliceerd op de website van de 
Regenboog. Hierin wordt aangegeven, welk 
gedrag wij als geloofsgemeenschap met onze 
professionals en vrijwilligers afspreken. Wij 
geven daarin aan, welke maatregelen wij 
nemen om dat te bevorderen. 

 
B. Maatregelen ter voorkoming van (seksueel) 
overschrijdend gedrag 

 
1. Er wordt met de verschillende groepen 
vrijwilligers en professionals - dat zijn werkers 
met minderjarigen, werkers met pastoranten, 
bestuursleden met tekeningsbevoegdheid en 
hun helpers -, besproken, wat wordt verstaan 
onder gewenst en ontoelaatbaar gedrag.  
Ter bevestiging daarvan zijn gedragscodes 
opgesteld, die door iedere werker persoonlijk 
worden ondertekend. 
  
2. Er is een aannamebeleid afgesproken, 
waarin met iedere vrijwilliger, die zich in de 
toekomst voor werk beschikbaar stelt, dat valt 
onder dit beleid, uitdrukkelijk wordt besproken, 
wat er van die persoon door de 
geloofsgemeenschap verwacht wordt. Ook 
deze persoon zal een gedragscode 
ondertekenen. Het gesprek hierover wordt 
periodiek herhaald. 

 
3. Voor iedereen, die binnen de 
geloofsgemeenschap werkt en omgaat met 
minderjarigen en lid is van de bezoekgroep, 
alsmede als bestuurder tekeningsbevoegdheid 
heeft en helpers van bestuurstaken, wordt een 
Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd. 
Deze verklaring is geldig, zolang die persoon 
die taak binnen de geloofsgemeenschap 
vervult. 
 
4. De secretaris van de AKM houdt een 
register bij van de verkregen Verklaringen 
Omtrent Gedrag van alle leden van de 
Geloofsgemeenschap. 
 
5. Er worden 2 vertrouwenspersonen 
benoemd. Binnen onze geloofsgemeenschap 
zijn Frans Voets en Berry Elstak de 
vertrouwenspersonen in de eerste lijn. Zij  
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kunnen zich laten bijstaan door mensen uit de 
moederkerken, die speciaal zijn aangewezen 
voor het geval zich grensoverschrijdend 
gedrag daadwerkelijk voordoet, het Meldpunt 
Grensoverschrijdend Gedrag bij de RKK en de 
PKN. Zij hebben een taakomschrijving en 
weten wat te doen, mochten er zich 
ongewenste gedragingen voordoen. 
 
6. Binnen een korte periode zal voor al deze 
werkers een avond worden gehouden, waarin 
het beleid wordt besproken, waarin de 
gedragscodes worden ondertekend en de 
Verklaringen Omtrent Gedrag worden 
aangevraagd.  
 
Ester Korbee-van Hille, secretaris AKM 

 
Viering Kom aan Tafel 

 
Op 21 maart kwamen de ouders van 7 
kinderen bijeen om te praten over de keuze om 
hun kind mee te laten doen aan Kom aan 
Tafel. Daarmee is het traject gestart voor 
ouders en kinderen in de voorbereiding op de 
feestelijke viering van 26 mei. Die zondag 
zullen Ds. Mirjam Buitenwerf en 
ondergetekende voorgaan in de viering waarin 
deze kinderen centraal staan. Ze mogen voor 
het eerst bij Jezus aan tafel. Het belooft een 
echt feestelijke viering te worden voor de 
kinderen, hun ouders maar ook en vooral van 
de geloofsgemeenschap. We hopen dan ook 
dat velen van u aanwezig zullen zijn. Hou de 
liturgische kalender in de gaten.  
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 

 
Leren en geloofsverdieping 
 
Wist u dat de gehele kalender van Leren en 
Geloofsverdieping op de website te vinden is? 
Deze wordt uitstekend bij gehouden door Edo 
Elstak. Een kijkje waard! 
 
In de maand mei gaan wij, pastores, samen 
met Harry Delemarre, AKM lid en 
verantwoordelijk voor Leren en

Geloofsverdieping, werken aan het programma 
voor het komende seizoen. Heeft u een 
onderwerp wat u graag op de kalender zou 
zien, schroom dan niet om dit te melden bij 
ons.   
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 

 
Wat is de essentie van ons 
geloof? (3) 
Onder deze titel zijn er in de vorige Bulletins al 
enkele artikelen verschenen. Wat u nog tegoed 
hebt, is wat er op de tweede en derde avond is 
gebeurd.  
 

 
Zoals u op de afbeelding ziet zijn we door het 
proces op de 1e avond tot een kernzin 
gekomen. Het is het hart van de Essentiecirkel 
geworden. ‘Vanuit de relatie met God ons 
verbinden met anderen’.  
Dat klinkt heel mooi maar de vraag is HOE? 
Via allerlei werkvormen die heel inspirerend 
werkten, kwamen we tot vier kernwoorden: 
‘Levendig, rituelen, participatie en verhalen 
vertellen’.  
Dit vonden wij de belangrijkste woorden van 
wat we doen en waarvoor we staan als 
geloofsgemeenschap. Vervolgens werden we 
uitgedaagd om bij deze woorden, activiteiten te 
bedenken die passen bij onze 
geloofsgemeenschap en bij onze omgeving, de 
Merenwijk. Zo zijn we gekomen tot de 
Essentiecirkel zoals deze hier is afgedrukt.  
 
Nu is het inspirerend om nieuwe activiteiten te 
bedenken maar….. er is meer. Op de derde 
avond hebben we gekeken naar wat er 
allemaal gebeurt in de werkgroepen van de 
geloofsgemeenschap. Met andere woorden:  
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‘wat is de essentie van geloofsgemeenschap 
zijn’? Na een schriftlezing en een korte 
inleiding, vertelde Ds. Mirjam Buitenwerf wat zij 
bij haar kennismaking met verschillende 
werkgroepen tot nu toe is tegengekomen. 
Want ja, er wordt hard gewerkt maar is er altijd 
wel voldoende inspiratie om te doen wat er 
moet worden gedaan?  
 
Daarop sloot Noortje Luning aan met haar 
onderzoek binnen onze geloofsgemeenschap. 
Dit onder de titel: ‘van werkgroep naar 
kerkgroep.’ Zowel Mirjam als Noortje kwamen 
regelmatig bij werkgroepen die a.h.w. op een 
eilandje zitten. Weinig verbinding met anderen 
maar ook weinig verbinding met waar het in de 
kerk omgaat. Maar de intentie is duidelijk: we 
willen samen kerkzijn. Dit samen kerkzijn 
bestaat uit drie dimensies. Die dimensies zijn 
niet los te koppelen van elkaar. Samen vormen 
ze het geheel van kerk zijn.  
Die drie dimensies zijn: 1. Omgang met God  
2. Omgang met elkaar 3. Dienst aan elkaar. Of 
om het plechtig te zeggen: 1. Mystiek –  
2. Koinoinia – 3. Diakoinia. 
We zijn het ons niet altijd bewust, maar deze 
drie zijn in principe altijd aan de orde, als het 
goed is, bij al onze activiteiten.  
 
Om ons dat bewust te worden, werden enkele 
werkgroepen onder de loep genomen.  
We werden a.h.w. uitgedaagd om eens met 
andere ogen te kijken naar wat we doen 
binnen een werkgroep. Elke werkgroep is het 
waard om nader te bezien t.a.v. de drie punten 
zoals boven beschreven. Want deze drie 
punten voeden elkaar, en als we ons dat 
bewust zijn dan is er meer inspiratie om te 
doen wat er gedaan moet worden. Zo worden 
werkgroepen kerkgroepen en vormen we 
samen één geloofsgemeenschap. De uitdaging 
die voor ons ligt is om binnen elke werkgroep 
de tijd te nemen om eens naar het 
functioneren te kijken aan de hand van  
1. Mystiek – 2. Koinoinia – 3. Diakoinia. Dan 
zal onze geloofsgemeenschap nog levendiger 
worden en ons nog meer inspireren.  

 
Met dank aan Martin 
de Groot, die ons 
deze avonden in dit 
proces heeft 
meegenomen. 
 
 
 
Marianne 
Hoogervorst – 
pastoraal werkster

Bisschop Van den Hende  
in de Regenboog 

 
Op 18 maart 2019 bracht bisschop van den 
Hende een bezoek aan de Regenboog. 
 
Vesper 
Voorafgaand aan zijn komst werd een 
vesperdienst gehouden, waarbij een 30-tal 
mensen aanwezig waren. Naar de wijze van 
de monniken in de kloosters werden de 
psalmen van de dag afwisselend gezongen en 
gebeden. De schriftlezing gaf aanleiding ons te 
bezinnen op hoe we met elkaar omgaan: niet 
door te oordelen, maar door barmhartig te zijn. 
En bij de gebeden gingen onze gedachten uit 
naar de slachtoffers van haat en geweld.  
 
Verhaal van de bisschop 
 
Na een korte pauze, breidde het gezelschap 
zich uit tot een 50-tal mensen.  
Bisschop Van den Hende wilde deze avond 2 
onderwerpen met ons delen. 
 
Gezamenlijke Verklaring over de 
Rechtvaardigingsleer 
Zijn vorige bezoek aan de Regenboog was in 
2017, het jaar dat in het teken stond van de 
herdenking van 500 jaar Reformatie. In 
aanloop van de herdenking van 500 jaar 
Reformatie zijn de Rooms Katholieke Kerk en 
de Lutherse Wereldbond in 1999 tot een 
Gezamenlijke Verklaring gekomen over de 
Rechtvaardigheidsleer, die na diepgaande 
gesprekken hebben geleid tot ondermeer de 
volgende artikelen:  
Art. 15: Gemeenschappelijk verklaren wij: 
alleen uit genade in het geloof in de heilsdaad 
van Christus, niet op grond van enige 
verdienste van onze kant worden wij door God 
aangenomen en ontvangen in de Heilige 
Geest, die onze harten vernieuwt en in staat 
stelt en oproept tot goede werken.  
Art.43: Onze overeenstemming in de 
grondwaarheden van de rechtvaardigingsleer  
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moet zich in het leven en in het onderricht van 
de kerken effectueren en bewijzen. 
In 2017 hebben the World Communion of 
Reformed Churches en Anglican Communion 
zich bij aangesloten. Dit stuk is eveneens 
uitgebreid besproken tussen de RKK in 
Nederland en de PKN.  
In zijn nadere uitleg van de genoemde 
artikelen zei de bisschop dat dit wil zeggen, dat 
wij kunnen bouwen op de genade van God en 
van daaruit onze eigen verantwoordelijkheid in 
het leven kunnen nemen. Uit genade komen 
wij in beweging.  
 
En op welke manier kan je dat dan doen? 
Daarmee kwam de bisschop op het tweede 
deel: Gaudete et Exsultate. De boodschap van 
paus Franciscus over de roeping tot heiligheid 
in de hedendaagse wereld. (te bestellen voor 
€15 per email: rkk.nl of per telefoon: 076-
5223444 of per post: Bisdom Breda postbus 
90.189, 4800 RN Breda). 
 
Uit de tekst die de bisschop uitreikte: 
 
1. In dit stuk van de paus wil deze ons laten 
zien, dat je in je dagelijks leven een heilig 
leven kan nastreven in je houding en je 
gedrag, als je wordt geroepen tot heiligheid. 
 ‘Richt uw schreden naar mij en gedraagt u 
onberispelijk’ (Gen.17, 1): ‘heilig en vlekkeloos 
voor zijn aangezicht’ (Ef.1, 4): vastberaden de 
wedstrijd lopen waarvoor we hebben 
ingeschreven’ (Heb. 12, 1): ‘Weest heilig 
omdat ik heilig ben’ (Leviticus11, 44; 1 Petrus 
1, 16). 
 
2. Er zijn 2 subtiele vijanden van de heiligheid: 
Door kennis komen tot verlossing (gnosis) 
• Volmaaktheid komt niet op basis van onze 
informatie en kennis, maar wordt afgemeten 
aan de diepte van onze liefde. Christelijk leven 
bestaat niet alleen uit intellectuele oefeningen. 
Christelijke wijsheid staat niet los van 
barmhartigheid jegens onze naaste. 
• Verlossing op eigen kracht (pelagianisme) 
Nadruk op menselijke prestatie laat geen 
ruimte aan de genade van God. Menselijke 
zwakheid heeft Gods genade nodig om te 
groeien. Goede werken op basis van 
samenwerking met God en mens: op basis van 
Gods genade en initiatief en ons antwoord in 
geloof en daadwerkelijke liefde. 
 
3. Wat is daarvan je inspiratiebron? 
In het licht van de Meester: 
• De zaligsprekingen: bergrede (Mattheus 5, 3-
12): onderricht aan de leerlingen (Lucas 6, 20-
23).

• De grote gedragsregel: werken van 
barmhartigheid (Mattheus 25, 31-46). 
• Eredienst aan God en eredienst aan de 
mensen horen bij elkaar. 
 
4. Hoe ziet die heiligheid er dan uit? 
Kenmerken van heiligheid: 5 manifestaties van 
liefde voor God en de naaste: 
• Volharding, geduld en zachtmoedigheid 
• Vreugde en zin voor humor (opgewektheid) 
• Durf en vurigheid 
• In gemeenschap 
• In voortdurend gebed 
 
5. Waar moet je alert voor zijn? 
Geestelijke strijd, waakzaamheid en 
onderscheiding: 
• Weten of iets van de Heilige Geest komt. 
• NIET om meer uit het leven te halen, maar 
ontdekken hoe wij onze zending als gedoopte 
mensen beter kunnen vervullen.  
 
Om zijn verhaal kracht bij te zetten, sloot hij af 
met het lezen van de Brief aan de Romeinen 
12, 9-18, waarin wij worden opgeroepen de 
Heiligheid tot leven te brengen.  
 
De bisschop in gesprek met leden van onze  
Geloofsgemeenschap 

 
Na deze voordracht werden wij uitgenodigd 
met de bisschop in gesprek te gaan. Deze 
gelegenheid werd uitgebreid te baat genomen.  
Vanuit verschillende invalshoeken werd de 
bisschop deelgenoot gemaakt van het gemis 
van, en verlangen naar, de Eucharistie in de 
Regenboog: 
enkele opmerkingen: 
• Hoe kunnen wij, als geloofsgemeenschap, 
heiligheid tot stand brengen als we niet als 
geloofsgemeenschap  mogen deelnemen aan 
de sacramenten? 
• Het is mooi dat er op hoog intellectueel en 
theologisch niveau naar consensus gezocht 
wordt, maar als de consensus in de praktijk 
zoals bij het gezamenlijk vieren van de 
eucharistie ontkend wordt, zal oecumene nooit  
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werkelijkheid worden. 
• Ik vind het fijn, dat ik door de dominee wordt 
uitgenodigd tot de Maaltijdviering, en vind het 
verdrietig, dat ik door het Instituut RKK 
daarvan wordt afgehouden. 
 
De bisschop gaf blijk, dat hij er zich bewust 
van is, dat de stellingname van de RKK: dat 
Eucharistie is een kroon op het gezamenlijk 
kerkzijn en pas gezamenlijk gevierd kan 
worden als die gezamenlijkheid er (juridisch?) 
is, een groot pijnpunt is, en dat het een 
belangrijk streven is om daar uit te komen. Hij 
benadrukte ook, dat de genade van God en 
presentie van Christus niet alleen in de 
Eucharistie tot uitdrukking komt, maar ook in 
het levende Woord.  
Ook zag hij de stukken, die hij met ons had 
doorgenomen niet alleen als intellectueel. Hij 
zag ook duidelijke voorbeelden van praktische 
uitingen in gezamenlijke daden van 
betrokkenheid, daden van naastenliefde als 
voedselbanken, samen kerk zijn. Volgens de 
bisschop zijn kerkelijke instituten niet zo 
gesloten. Maar hij gaf aan, dat het een 
ingewikkeld proces blijkt om te kijken hoe je de 
sacramenten met elkaar deelt, die nog niet 
gedeeld worden.  
Tenslotte gaf de bisschop aan, dat er bij velen 
verschillende wensen zijn welk pad je als kerk 
bewandelt. De RKK is een wereldwijde kerk, 
die met heel veel verschillende verlangens en 
behoeften te maken heeft. Dat maakt het 
komen tot een gezamenlijke eucharistie tot een 
lang traject.  
 
Een andere vraag, was een vraag naar een 
concrete handreiking om met de heiligheid in 
het dagelijkse leven verder te gaan.  
Volgens de bisschop kan je hier hulp bij 
krijgen, waarbij heiligen als voorbeelden 
kunnen dienen bv. Teresa van Avila, 
Franciscus van Assisi, Benedictus. Ook 
verwees hij naar bewegingen als de 
Gemeenschap Emmanuel en Chemin Neuf. 
 
Een vraag behelsde hoe de dagelijkse 
heiligheid kan worden geleefd in scholen. 
Volgens de bisschop is het belangrijk dat op 
scholen er docenten zijn, die als concreet 
voorbeeld dienen voor leerlingen in hun 
houding en gedrag.  
 
De avond werd afgesloten met het besef, dat 
we samen een weg bewandelen, waarin we in 
dialoog met elkaar zijn en in de hoop, dat de 
overeenstemming met elkaar zich steeds 
verder uitstrekt.  
 
Ester Korbee

Labyrint lopen in de 
Regenboog. 
 
Dinsdag 11 juni is er weer een mogelijkheid 
om het Labyrint te lopen in de Regenboog. In 
het volgende Bulletin leest u er meer over. 
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 

 
Film in de Regenboog 

 
Woensdag 17 april 2019 om 19.30 uur:  
Keeper (Belg. 2015), regie: Guillaume Senez  
 
Maxime en Mélanie, scholieren van 15, 
houden veel van elkaar. Maxime is een 
talentvol voetballer (keeper) die wordt 
uitgekozen om mee te doen aan een 
internationaal jeugd trainingskamp. Maar dan 
blijkt Mélanie zwanger. Zij en haar ouders 
kiezen voor abortus, maar Maxime wil dat het 
kind geboren wordt. Waar meestal de moeder 
beslist, krijgt hier de keuze van de (jonge) 
vader alle aandacht. De kloof tussen de beide 
ouders maakt het voor de kinderen niet 
makkelijk. En wat moet Maxime als hij voor zijn 
toekomst naar het buitenland moet? In alle 
eenvoud legt de camera de emoties vast. De 
acteurs mochten zelf de scenes invullen. Een 
pracht debuut van deze jonge, Belgische 
regisseur die op het filmfestival in Rotterdam 
diepe indruk maakte. 
 
Kosten: € 5,00 
 
Edo Elstak 

 
Poëziemiddag 
 
Woensdag 8 mei om 13.30 lezen wij teksten 
van Menno Wigman. Daarna beginnen wij met 
het thema "Hoera" met verzen van o.a. Nijhoff, 
van Ostaijen, Campert en Esther Naomi 
Perquin.  



12 
 

Woensdag 29 mei is een extra poëziemiddag. 
Wij evalueren dan het afgelopen seizoen en de 
deelnemers kunnen zelf gedichten meenemen 
die hen aanspreken. 
 
Leiding: Ronald da Costa 
Opgave bij Anja Rijken, tel 071-5216606 
Kosten: € 5,00 

 
Rozenkring start met een 
nieuw boek 
 

 
 
De Rozenkring, een gespreksgroep met 
momenteel 16 deelnemers, start op 20 mei 
met een nieuw boek. Na een spannende 
stemming - er waren 7 voorstellen voor een 
nieuw te bespreken boek – viel de keuze op 
‘Een gebroken wereld heel maken’ van 
Jonathan Sacks (uitgever Skandalon, 2016).  

 
Op Bol.com staat de volgende samenvatting: 

 
De auteur pleit voor het nemen van 
verantwoordelijkheid, ieder in zijn eigen 
omgeving. 'Leven is: geroepen worden tot 
verantwoordelijkheid.' 
In 'Een gebroken wereld heel maken' 
onderzoekt de invloedrijke Britse rabbijn Sacks 
de betekenis van verantwoordelijkheid in het 
leven van mensen. Het boek biedt een ethiek 
van verantwoordelijkheid die geworteld is in de 
joodse Bijbel, traditie en theologie, in dialoog 
met filosofen en ethici uit andere culturen. 
Sacks plaatst zich midden in het leven. 
Levensverhalen van bijzondere 'gewone' 
mensen illustreren zijn betoog. Het oproepen 
tot verantwoordelijkheid is de kerntaak van de 
godsdienst, stelt hij in de hem kenmerkende 
openhartige en toegankelijke stijl.

Volgens Sacks is het in het huidige religieuze 
en politieke klimaat van groot belang dat wij in 
geloof onze vrijheid gebruiken om 
verantwoordelijkheid te aanvaarden voor onze 
medemensen en de samenleving als geheel. 
'Een gebroken wereld heel maken' is een 
bemoedigend en hoopgevend boek. 
 
Jonathan Sacks was tot 2013 opperrabbijn van 
Groot-Brittannië en is lid van het Britse 
Hogerhuis. Dit jaar ontving hij de prestigieuze 
Templetonprijs voor zijn levensbeschouwelijke 
bijdrage aan het maatschappelijke debat en 
zijn rol in de interreligieuze dialoog. De prijs is 
eerder toegekend aan de dalai lama, Moeder 
Teresa en Tomás Halík. 
 
Op de website van de uitgever staat de 
volgende recensie van Hein van den Heuvel, 
deelnemer van het Leerhuis in Meppel: 
 
De Britse rabbijn Sacks is er, voor mij, in 
geslaagd om behoorlijke stevige kost licht 
verteerbaar te maken met verwijzingen, 
verhalen en praktische voorbeelden. Ook de 
uitgeverij heeft haar best gedaan om een 
prachtig verzorgd boek te maken. Op elke 
bladzijde kom je zinnen tegen die je als 
tegeltjeswijsheid uit zou kunnen knippen en in 
huis op zou kunnen plakken om eraan 
herinnerd te worden. Om dit boek met succes 
te kunnen lezen heb je geen enorme 
belezenheid nodig, dat is wel mooi 
meegenomen, maar de bereidheid om het 
gesprek aan te gaan. Jonathan Sacks gaat de 
confrontatie met de huidige cultuur niet uit de 
weg, zoekt de verbinding en presenteert ook 
zonder terughoudendheid zijn eigen standpunt 
zonder belerend over te komen. Na het lezen 
van zijn tekst ontstaat er geen schuldgevoel 
over wat je allemaal zou moeten veranderen. 
Integendeel: je wordt uitgenodigd om een stap 
in het onbekende te zetten en hoopvol te 
blijven dat verandering ten goede mogelijk 
blijft. Het boek is een aanrader voor iedereen 
met specifieke belangstelling voor de Joodse 
cultuur of filosofie en psychologie, en die 
bereid is om het gesprek aan te gaan en in 
stilte die ook te verwerken. Kortom durf je in de 
spiegel van je eigen ziel te kijken? Dan is het 
boek een aangename verrassing. Zelden ben 
ik zo vrolijk geworden van het boek waarin 
menig rake klap wordt uitgedeeld. 
 
De Rozenkring komt één keer per maand (niet 
in juli en augustus) bijeen, steeds op de derde 
maandagavond van de maand. Als u zin hebt 
om mee te doen, dan bent u van harte welkom. 
 
Informatie bij Dick Rijken, tel 071-52116606   
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Hulp gevraagd in de Kerktuin 

 
Op het moment dat ik dit schrijf, eind maart, 
bloeit de forsythia in onze kerktuin. Deze 
heldergeel bloeiende struik is genoemd naar 
William Forsyth, een beroemd Engels bioloog 
uit de 18e eeuw. De plant komt oorspronkelijk 
uit Azië en wordt ook wel Chinees Klokje 
genoemd. Erbij in de buurt staat de ribes. De 
donkerroze trossen bloemetjes hebben een 
bijzondere geur. Daar geurt overigens ook een 
enkele hyacint, een verdwaalde bol? 
Wat bollen betreft: de blauwe druifjes bloeien 
volop, net als de kleine narcissen en wanneer 
u dit stukje leest, staan, hoop ik, de tulpen in 
bloei. Welke kleuren ze hebben, wisten we niet 
precies, toen we ze in het najaar overal in de 
grond stopten. Een verrassing dus! Ze zijn een 
geschenk van een gulle gever.  
In het kruidenvak, links vooraan wanneer u uit 
de Regenboog komt, hebben we in het najaar 
knoflook geplant. Die sterft nu, geheel volgens 
plan, langzaam af. We hopen op een mooie 
oogst teentjes. Die kunnen dan weer gebruikt 
worden bij de Regenboogdis! 
Er groeien nu flink wat blauwbloeiende planten 
in de kerktuin: het maarts viooltje, dat 
overigens tot ver in april doorgaat, 
maagdenpalm, natuurlijk een onmisbare plant 
in een kerktuin, longkruid, die langzaam van 
blauw naar roze verkleurt en Brunnera, ook 
wel Kaukasisch vergeet mij niet genoemd. Die 
heeft een fikse voorsprong op zijn Hollandse 
naamgenoot die eind april, begin mei in volle 
bloei staat. 
Gaat u vooral even kijken. En …. om de 14 
dagen is het tuinteam weer aan de slag. Na de 
verschijning van dit Bulletin weer op 18 april 
van 13.30 tot 15.00 uur. op Doet u ook mee? 
We kunnen best wat hulp gebruiken. 
 
Heleen Gombert 

 
Verslag van het bezoek aan de 
Oud-Katholieke Kerk 
 
Wie wel eens over de Zoeterwoudsesingel 
fietst, ziet daar een villa met een kleine kerk 
ernaast. Het gebouw valt op door de witte kleur

en de stijl, die je eerder in de Alpen zou 
verwachten. Op zondag 17 maart kreeg een 
groep uit de Regenboog de kans om ook de 
binnenkant te zien. En dat niet alleen, we 
woonden een kerkdienst bij.  
 

 
De pastor van de Oud-Katholieke parochie in 
Leiden is Helen Gaasbeek. Ze heette ons 
persoonlijk welkom en gaf uitleg over het 
gebruik van boeken en kopieën. Het is nog 
best een klus om daar wijs uit te worden. 
Tegelijk heeft de viering een opbouw die voor 
ons heel vertrouwd is. Ook de muziek is 
grotendeels bekend. De kinderen gingen naar 
hun eigen dienst en kwamen weer terug voor 
de eucharistieviering. We stonden in een kring 
rond het altaar om brood en wijn te ontvangen. 
Op de papieren stond dat ieder die gedoopt is, 
welkom is aan de tafel. Dat werd ook nog eens 
uitgesproken. Vol aandacht werden alle 
handelingen verricht. Vertrouwde woorden en 
gebaren. Ik voelde me geen toeschouwer maar 
een welkome deelnemer.  
Ook na de dienst waren we welkom bij de 
koffie. Er was koek en taart in overvloed, 
waarmee de kinderen geld inzamelden voor 
hun project. Daarna gingen we in kleine 
groepjes door de kerk. Die is volledig 
beschilderd door Chris Lebeau. 
 

 
Hij noemde zichzelf een 'religieuze anarcho-
communist.' Evengoed heeft hij belangrijke 
thema's uit ons geloof op een heel indringende 
manier weergegeven. In opvallende kleuren, 
veel groen en paars, met een rijke symboliek  
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die aansluit bij de traditie en iets vertelt over 
zijn visie op de wereld: wie goed kijkt ontdekt 
de gezichten van Lenin en Gandhi op één van 
de wanden.  
Aansluitend lieten we ons verwennen bij Panini 
(echt niet alleen brood) en maakte een deel 
nog een wandeling door het Singelpark. Een 
bijzondere dag, goed voor onze verbinding met 
andere kerkgangers in de stad en voor de 
verbinding tussen Regenbooggangers 
onderling.  
 
Jessica Langenhoff   

 
Vastenactie 2019 
 

  
 
Het thema voor de Vastenactie is:  
WATER VERANDERT ALLES. 
Water is van levensbelang. Niemand kan 
zonder water. Een tijd niet (kunnen) eten is op 
zijn zachtst gezegd niet fijn/prettig, en doet ook 
niemand goed, maar zonder water houdt een 
mens het echt niet lang uit. 
Op veel plekken in de wereld is er nauwelijks 
water of het water is gewoon heel ver weg en 
vaak ook nog buitengewoon onveilig. 
844 miljoen mensen hebben geen schoon 
drinkwater en 263 miljoen mensen moeten 
langer dan een uur lopen voor water, en 
schokkend iedere 90 seconden sterft een kind 
door vervuild water. 
  
Drie keer per dag een zware tocht. 
Zalia uit Dogondoutchi, Niger loopt dagelijks 
drie keer naar de dichtstbijzijnde pomp om 
water te halen voor haar gezin. 
Dat kost haar iedere keer zo’n anderhalf uur. 
Bovendien is het loodzwaar: één volle jerrycan 
weegt 18 kilo. 
Ze torst er twee mee: “Als ik thuis kom, kan ik 
niet praten, dan moet ik eerst uithijgen. Soms 
moet ik pijnstillers slikken om het vol te 
houden”, vertelde ze. 
  
Vastenactie werkt mee aan het oplossen van 
de watercrisis door projecten in Niger, Congo, 
Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië te 
ondersteunen. Men zorgt daar voor 
infiltratiesystemen, putten, pompen en 
opslagtanks om zodoende schoon water te 
brengen. En ....... er worden watercomité ’s 
gevormd om toezicht te houden. 
  
Zoals een ieder zal begrijpen: hiervoor is 
vanzelfsprekend veel geld nodig. Ter plekke

een bijdrage leveren is niet voor iedereen 
weggelegd, maar een geldelijke bijdrage aan 
de collecte voor dit zo belangrijke doel is wel 
mogelijk. Op de website www.vastenactie.nl 
kunt u zien welke projecten steun ontvangen 
en kunt U ook zelf zien hoe het geld wordt 
besteed. 
  
De werkgroep Diaconie doet bij deze een 
beroep op u om door middel van uw geldelijke 
steun, bij te dragen aan deze zo noodzakelijke 
actie en de mensen daar in de diverse landen 
hiermee te helpen. 
Graag rekenen wij op u, waarvoor 
vanzelfsprekend heel veel dank. 
  
Ines Voets 

 
Oecumenisch geweven in de 
moederschoot 
 
Sinds een half jaar kerk ik in de Regenboog en 
in november ben ik officieel ingeschreven als 
'voorkeurslid'. Tijd om me eens voor te stellen. 
Jessica Langenhoff, moeder van Jan. We 
wonen in Leiderdorp waar we kerkten in de 
Scheppingskerk. Toen ik daar steeds minder 
verbinding voelde, heb ik besloten om de Zijl 
over te steken en de Regenboog eens te 
bezoeken. Hier vind ik meer aansluiting. En dat 
is geen wonder. Mijn leven begon 47 jaar 
geleden met een vader die de katholieke kerk 
verlaten had en een moeder die de christelijk 
gereformeerde kerk verlaten had. Zo werd ik 
dus 'oecumenisch geweven in de 
moederschoot'.  
In die moederschoot gebeurde er nog iets 
bijzonders. Er ontstond een klein weeffoutje in 
mijn chromosomen. Daardoor heb ik een 
bijzonder patroontje met hier en daar wat 
lastige kanten. Mijn gehoor is niet zo goed. 
Daarom draag ik hoortoestellen en tijdens de 
kerkdienst sluit ik die met een streamer aan op 
de ringleiding. Zie je me dus met dat 
donkergrijze kastje om mijn nek dan versta ik 
niet zo veel. Om een praatje te maken (graag!) 
is het altijd handig om even naar een stille 
ruimte te lopen. En om mijn aandacht te 
trekken is omlopen en in mijn blikveld gaan 
staan het fijnste. Van aanraken schrik ik soms 
iets te erg.  
In de Bijlmer werd ik op mijn 26ste gedoopt.  
Op Paasmorgen in een heel feestelijke dienst. 
In zelfgemaakte kleren. Van de restjes maakte 
ik later de kleertjes waarin Jan gedoopt is. Hij 
was te groot voor de familiedoopjurk.  
Handwerken doe ik graag. Soms kleding 
maken maar ook mini mutsjes voor een goed 
doel en droomdekentjes voor de  
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Regenboogboom. Een aantal weken kon ik 
meedoen met de quiltgroep op 
donderdagmorgen. Sinds kort werk ik weer en 
is dat helaas over. Wat heel gaaf was: vlak 
voor Kerst een nieuw decor-doek maken voor 
het kinderkerstfeest. Zo'n groot ding en dan 
versieren met alle sterren die mensen uit de 
Regenboog maakten.  
Ik hoop nog lang de brug over te fietsen en 
steeds meer mensen te leren kennen. Onder 
dat grote dak boven al die hoofden, met dat 
mooie kleurige raam.  
 
Hartelijke groet, 
Jessica Langenhoff 

 
Persbericht Herdenking 
Jodenvervolging Leiden  
  
Op zondag 14 april 2019 is er weer - opdat wij 
nooit vergeten - de jaarlijkse Herdenking van 
de Jodenvervolging in Leiden. De herdenking 
vindt plaats in de Marekerk, Lange Mare 48 te 
Leiden, aanvang 19:30 uur. 
 
De herdenking is voor iedereen: jong en oud, 
jood en niet-jood, gelovig en niet-gelovig. 
Kortom: voor iedereen die bereid is om niet te 

vergeten. 
 
Tijdens de herdenking zal Jeanette Loeb een 
familiegeschiedenis vertellen: Het verhaal van 
Hanna en Paul. Jeanette Loeb is een 
kleindochter van Ernst Loeb die tot 1942 de 
bekende meubel- en kledingzaak “Spreek met 
Loeb en ‘t komt in orde” had op Breestraat 
161. Het is op deze plaats dat zij vorig jaar 
tijdens “Open Joodse Huizen - Huizen van 
Verzet” haar familiegeschiedenis vertelde. 
Haar ouders zijn overlevenden van de 
Jodenvervolging. Zij is sinds 1998 als gids en 
docent verbonden aan het Joods Cultureel 
Kwartier in Amsterdam. 
 
Muzikale medewerking is er van chazan Barry 
Mehler (zang), Hester Groenleer (fluit) en 
Matthias Havinga (piano). 
 
Een belangrijke rol is weggelegd voor 

jongeren, die via de scholen van Leiden en 
omgeving bij de herdenking zullen worden 
betrokken. Zij zullen namen noemen van 
Leidse joden die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in concentratiekampen om het 
leven zijn gebracht. 
 
Ook jongeren uit de verschillende 
(wijk)gemeenten en parochies worden 
uitgenodigd om aan dit gedachtenismoment 
deel te nemen. Jongeren die actief bij de 
Herdenking betrokken willen worden kunnen 
zich daarvoor aanmelden bij 
beraadleiden@gmail.com. 

 
Diaconale info vanuit De 
Bakkerij  
 
De mutsjes zijn op Samos 
Zoals bekend heeft gepensioneerd huisarts 
Lucie Pufkus eind 2018 een kleine maand 
gewerkt in de medische post bij het 
vluchtelingenkamp op het Griekse eiland 
Samos. In haar verslag vertelt zij dat de in 
Leiden ingezamelde mutsjes, na een lange reis 
van meer dan twee maanden, eindelijk 
aangekomen zijn, terwijl Lucie alweer thuis 
was. De baby- en kindermutsjes bedekken nu 
de blije hoofdjes van kinderen die stralend om 
zich heen kijken: ‘zie je mij wel, met mijn 
nieuwe warme muts?’ En vaak ook met nieuwe 
sjaals, wanten en jasjes, die gelukkig volop 
gedoneerd zijn. 

 
Het volledige verslag van Lucie Pufkes staat 
op de website van De Bakkerij, 
www.debakkerijleiden.nl 

 
M25 presenteerde Jaarverslag 2018 
Eind januari presenteerde M25 Leiden Regio 
haar Jaarverslag 2018. 
Het afgelopen jaar hebben 401 jongeren 
gekookt, gesport, gerapt, muziek gemaakt, 
schoongemaakt, gespit en geschoffeld, 
gesjouwd met tafels en stoelen, kleding 
gesorteerd, eten uitgedeeld, geld ingezameld, 
gepraat, gediscussieerd, gelachen en gehuild.  
Maar belangrijker nog dan dat: er zijn grenzen 
verlegd. Er zijn werelden ontdekt van mensen 
die door ziekte, ouderdom, verslaving, foute 
keuzes, oorlogstrauma's, een verstandelijke 
beperking of gewoonweg domme pech de boot 
dreigen te missen in onze samenleving. Er zijn 
ogen open gegaan, verhalen gedeeld en 
ervaringen opgedaan die veel jongeren niet 
snel zullen vergeten. En laat dat nu juist 
datgene zijn waar het ons met M25 om 
begonnen is...   
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Het Jaarverslag licht ook een tipje van de 
sluier op van de plannen die 
projectmedewerker Carijn Westeneng heeft 
voor 2019. Meer lezen? Een samenvatting van 
het jaarverslag 2018 vindt u op de website van 
De Bakkerij (www.debakkerijleiden.nl), waar 
ook het hele kleurrijke jaarverslag te 
downloaden is.  
 
Oma zoekt vrijwilliger  
‘Oma gaat op Stap’ wil ouderen die zelf 
moeilijk de deur uitkomen de kans geven er 
samen met een vrijwilliger op uit te trekken. 
Denk bijvoorbeeld aan een alleenstaande 
oudere dame, die nog zelfstandig woont. Haar 
kinderen wonen op een behoorlijke reistijd van 
haar vandaan. Zij zoekt gezelligheid, maar 
alleen durft ze zelf niet meer met haar rollator 
weg te gaan. Ze heeft er zin in om weer eens 
buiten een rondje te lopen, of gezellig samen 
op de markt een kopje thee te drinken. En 
misschien kan ze zelfs een keertje met een 
maatje naar een concert? 
Heb jij zin om eens met een Oma of Opa erop 
uit te gaan? Onze Oma’s en Opa’s kijken uit 
naar een maatje! 
 
Bel of mail: 
Petra Akkerman, projectmedewerker ‘Oma 
gaat op Stap’ Diaconaal Centrum De Bakkerij 
T: 071-5144965, 
E: pakkerman@debakkerijleiden.nl  
W: www.omagaatopstap.nl 
 
Jaarverslag 2018 Straatpastoraat Leiden 
Het Jaarverslag 2018 van Stichting 
Straatpastoraat Leiden is verschenen. Het 
bestaat uit twee halfjaarlijkse 
Voortgangsverslagen, die samen een goed 
beeld geven van wat de twee straatpastores  

 
ds. Folly Hemrica en Femke Post het 
afgelopen jaar hebben gedaan in de wereld 
van de dak- en thuislozen. Eind november 
2018 nam Folly Hemrica afscheid. Op 
bijzondere wijze gaf zij vier jaar lang invulling 
aan de pastorale taak voor ‘haar’ mensen. 
Begin december heeft Femke Post, na een 
maandje inwerken, het straatpastoraat 
enthousiast opgepakt. U vindt het Jaarverslag

2018 op www.straatpastoraatleiden.nl onder 
Stichting. 
 
Zeilweken Wijde Aa 
Het project ‘Zeilweken Wijde Aa’ biedt kinderen 
en jongeren in een achterstandssituatie uit de 
regio Leiden een weekje vakantie. In 
samenwerking met Diaconaal Centrum De 
Bakkerij (M25 Leiden Regio) en met steun van 
het Kansfonds kunnen in de zomervakantie 12 
kinderen in de leeftijd van 8 tot 17 jaar 
meedoen met een zestal zeilweken voor 
groepen van 20 à 30 kinderen.  
Het zeilcentrum is gevestigd in 
Roelofarendsveen in een nog draaiende 
molen, midden in de groene polder aan de 
Wijde Aa, een zijtak van de Braassem. 
Stichting ‘Wijde Aa’ wil de zeilsport bevorderen 
en doet dat door de inzet van getrainde 
vrijwilligers, veelal enthousiaste studenten uit 
het hele land. Ze wil elk kind een 
onvergetelijke zeilervaring meegeven. Naast 
het zeilprogramma is het kampleven heel 
belangrijk. Er is ruimte voor grappen en 
grollen, zingen, een bonte avond organiseren, 
zwemmen, keten in de slaapzaal en lange 
avonden bij het kampvuur…. 
 
Praktische info 
In de zes weken van 21 juli t/m 31 augustus 
kunnen elke week twee kinderen geplaatst 
worden. Plaatsing in volgorde van aanmelding: 
vol is vol! 
 
Er wordt gezorgd voor: 
• de kosten van het zeilkamp 
• zakgeld € 15,- voor frisdrank, chips, enz. 
• een kamptrui  
• waar nodig een basispakket met slaapzak, 
regenkleding en laarzen 
• eventueel taxivervoer van en naar de molen 
voor kinderen en ouders 
 
Aanmelden en informatie: 
Tamara Breton, diaconaal werker, De Bakkerij,  
T. 071-5144965. Zie ook 
www.debakkerijleiden.nl 

 
 
Ondertussen in het orgel  
 

Als wij organisten en 
kerkgangers er niet zijn, 
dan zou het toch stil in 
de kerkzaal moeten zijn. 
Nou, dat is geenszins het 
geval. Ik ben onlangs de 
kerkzaal heel zachtjes 
binnengeslopen en ving   
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daar het een en ander op. Af en toe zal ik 
daarbij enige technische verduidelijking 
aanbrengen (‘FR’). ‘Wat is er in die zwelkast 
aan de hand?’ vroeg de grote Open Diapason, 
daarbij toevoegend ‘ik kan me niet omdraaien, 
want ik zit met mijn schouders vast aan een 
houten plank’. De Fifteenth (die het dichtst bij 
de zwelkast staat, FR.) riep terug: ‘Mijn kleine 
broertje, de Gemshorn loopt te piepen’. 
Inderdaad, de kleine Gemshorn ging tekeer 
tegen de Oboe: ‘Ik sta al sinds 1875 tegen jou 
aan te kijken, ik kan verder helemaal niks 
zien!’. Oboe: ‘Ach, een groot deel van de tijd is 
de zwelkast dicht, dus dan kan ik ook niks zien 
hoor’. De Swell Open Diapason mengde zich 
ook in het gesprek: ‘Joh Gemshorn, ik heb al 
sinds 1875 rugklachten, ik sta sindsdien half 
voorovergebogen omdat ik er anders niet 
inpaste. En dat terwijl ik het belangrijkste 
register ben, ik word namelijk bijna altijd 
gebruikt!’. ‘Wat dan juh’ bromde de Principal 
van het Great ‘toevallig worrrd ik het meest van 
allemaal gebrrruikt dan’(ja beste lezer, de 
Prrrincipal heeft zich de Leidse ‘rrr’ al eigen 
gemaakt). ‘Geluksvogel’ reageerde de grote 
Open Diapason richting zijn kleinere familielid 
‘Ik veel te weinig, want ik klink nogal hard sinds 
deze kerkzaal akoestiek heeft gekregen’. ‘Ja 
en je bent ook nog eens een uitslover met al 
dat goud om je heen’ aldus de Dulciana. De 
Swell Principal (die nog geen Leids spreekt, 
FR) mengde zich ook in deze discussie: ‘Zeg 
Dulciana, jij hebt maar 44 pijpen, ik 56, dus jij 
hebt hier geen recht van spreken tegen mijn 
grote familielid’. De Stopped Diapason was 
hier niet van gediend: ‘Zeg Principal, jij hebt 
het over mijn buurman (Dulciana, FR) die bijna 
in elk Engels orgel voorkomt, dus hij is 
minstens zo belangrijk.’. ‘Joh, zing jij ff lekker 
een toontje lager, je zou een tik op je kop 
moeten krijgen!’ was de geagiteerde reactie. 
‘Nou’ antwoordde de Stopped Diapason ‘lees 
jij de columns van die Resseler niet? Dan zou 
je inmiddels moeten weten dat je als je mij een 
tik op mijn kop geeft, mijn toon juist omhoog 
gaat’. De Waldflöte (kleine broertje van de 
Stopped Diapason, FR): ‘Resseler? Dat is toch 
die vent die jou vorig jaar met dat handvat van 
die schroevendraaier knock-out heeft 
gekregen?’ (geen commentaar, FR). ‘Jaja, 
maar uiteindelijk heeft hij mij wel gerepareerd 
hoor’. De Waldflöte schoot meteen in de lach: 
‘Ja, dat schilderstape staat je nog steeds heel 
goed, haha’ (ook geen commentaar, FR). De 
Fifteenth kwam ook niet meer bij van het 

lachen: ‘Hilarisch hoe hij met die kaasprikker 
bezig was, dat kon ik goed zien, wat een 
prutser!’ (wederom geen commentaar, voor 
verdere vragen verwijs ik naar mijn advocaat, 
FR). De Oboe voegde daar knorrend aan toe: 
‘Nou Fifteenth, ik weet nog goed dat ik een 
keer werd gestemd en hij per abuis tegen jou 
aan stond te duwen, je zag er daarna uit als de 
toren van Pisa!’ (dit gezeur over mij begint 
vervelend te worden, FR). ‘Wat dan juh, ben jij 
daarrr een keerrr geweest dan? Voor zoverrr ik 
weet ben jij altijd bij ons geweest hoorrrr’. ‘Wij 
zijn altijd bij elkaar gebleven, van Oundle via 
Leiderdorp naar de Regenboog’ klonk het 
ineens heel zachtjes uit de zwelkast. ‘Is dat die 
Viole d’Amorrruh juh? Prrraat ff wat harrderrr 
dan, ik hoorrr je haast niet!’ (Viole d’Amour, 
FR). ‘Dat is ook de bedoeling’ aldus dezelfde 
Viole, ik ben belangrijk voor de zachte 
passages, samen met mijn broer de Voix 
Celestes’.  
 
Maar dat werd niet meer door iedereen 
gehoord, iedereen begon door elkaar heen te 
blazen en men luisterde totaal niet meer naar 
elkaar. Slechts enkele kreten kon ik nog 
verstaan: ‘Ik wil naar Duitsland op vakantie, 
kan ik een keer met mijn familie meefluiten’ 
(Waldflöte, FR), ‘Ik wil van plek ruilen’ 
(Gemshorn, FR), ‘Achterrrlijke blaaspijp’ 
(brrron worrrdt nog uitgezocht, FRRRR.) en 
‘Burp, sorry mensen, iets teveel lucht’ (Oboer, 
FR).   
 
Toen ontwaakte de grote bas, de Bourdon van 
het pedaal: ‘Zeg collega’s, ben ik hier een dutje 
aan het doen, maar wat een herrie! Is het 
vandaag zondag tussen 09:50 uur en 10:00 
uur of zo??’(geen idee wat hij bedoelt, FR). En 
hij vervolgde met zijn ferme basstem: ‘Wat 
jullie ook van elkaar vinden, de heren Forster 
en Andrews hebben ons met een bepaalde 
bedoeling gebouwd, waarbij iedereen van ons 
zijn eigen belangrijke plek inneemt. Wij horen 
sinds 1875 bij elkaar en wij worden geacht het 
mooiste geluid dat er bestaat voort te brengen. 
En dat doen wij hoop ik allemaal nog heel lang 
hier in de Regenboog’. En daarmee keerde de 
rust weer terug en ben ik glimlachend 
weggeglipt. En hoorde ik nog net heel zacht: 
‘Forrrster en Andrrrews juh’…. 
 
 
 
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;  

 Tuinieren: vanaf donderdag 4 april iedere  14 dagen van 13.30 tot 15.00 u; 

 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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K L E U R P L A A T  
  

April   

Wo 17 19.30 u Filmavond 

Mei   

Di 07 
 

Uiterste inleverdatum Bulletin 

Wo 08 13.30 u Poëziemiddag 

Wo 29 13.30 u Poëziemiddag 
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Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap 
 in De Regenboog 

 
 

Datum Bijzonderheden Voorgangers Inzameling 2e mandje 

14-04 Palmzondag Pw. M. Hoogervorst RK Vicariaat 

18-04 

19.30 u Witte 
Donderdag 

Viering van de Maaltijd 
m.m.v. Regenboogkoor 

Th. Scholtes ofmconv. Diaconie/De Bakkerij 

19-04 
19.30 u Goede Vrijdag 
m.m.v. Regenboogkoor 

Ds. M. Buitenwerf Geen collecte 

20-04 
21.30 u Paaszaterdag 
Viering van de Maaltijd 

m.m.v. Arcobaleno 

Pw. C. Hofschreuder  
Ds. M. Buitenwerf 

RK Vastenactie 

21-04 
10.00 u Pasen 

Viering van de Maaltijd 
m.m.v. Regenboogkoor 

Ds. M. Buitenwerf Protestantse Gemeente Leiden 

28-04 Beloken Pasen Pw. M. Hoogervorst Diaconie/De Bakkerij 

05-05  
Leden 

geloofsgemeenschap 
Protestantse Gemeente Leiden 

12-05  Ds. B. Heubeck RK roepingenzondag 

19-05 
Afscheid Noortje Luning 
m.m.v. Regenboogkoor 

Ds. M . Buitenwerf Protestantse Gemeente Leiden 
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26-05 
Kom Aan Tafel 

Viering van de Maaltijd 
Pw. M. Hoogervorst 
Ds. M. Buitenwerf 

RK Vicariaat 

30-05 10.00 uur Hemelvaart 
Ds. S. ten Heuw, 

predikante te Castricum  
Diaconie/De Bakkerij 

 
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. 
 


