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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 
 
Voor u ligt het pinksternummer van het 
Bulletin. Het opent, heel prozaïsch, met een 
dringende oproep voor een vrijwillige bijdrage 
voor dit kerkblad. Zonder uw financiële 
bijdrage kan dit blad niet worden gemaakt . 
 

Ds. Mirjam Buitenwerf reflecteert vervolgens 
over de betekenis van Hemelvaart en 
Pinsteren. Het volgende artikel ‘Tien woorden 
rond Pinsteren’ helpt u misschien om het feest 
concreter te maken. De pastores blikken terug 
op de vieringen in de Goede Week en met 
Pasen, het feest dat onlosmakelijk verbonden 
is met het Pinksterfeest.  
 

In een ‘In Memoriam’ herdenken we Cor van 
den Berg. Cor was een heel actief lid van onze 
geloofsgemeenschap. Enkele activiteiten die 
zomaar bij me opkomen: vele jaren lid geweest 
van de AKM en van de Rozenkring en tot voor 
kort lid van het Regenboogkoor. 
 

Na de berichten uit de AKM doet Ester Korbee 
uitvoerig verslag van een bijeenkomst in de 
Regenboog over het in te voeren beleid ter 
voorkoming van (seksueel) grensoverschrij-
dend gedrag. Trouwe Bulletin lezers hebben 
regelmatig gelezen over het project ‘Kijken met 
andere ogen’. Noortje Luning heeft inmiddels 
afscheid van ons genomen en blikt in dit 
Bulletin nog een keer terug op het project.  
 

Hoewel de zomer in aantocht is en 
verschillende mensen al op vakantie gaan, 
staan er nog diverse activiteiten van de 
werkgroepen op het programma. U leest er 
alles over in dit Bulletin, dat wordt afgesloten 
door onze organist en columnist Frank 
Resseler. 
 
De redactie wenst u weer veel leesplezier.    
       

(Liturgisch bloemschikken Pinsteren)  
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Kosten Bulletin 

 

UW BIJDRAGE IS IN 2019 HARD NODIG! 
Na herhaaldelijke oproepen om voor het 
Bulletin te betalen in 2018, is er toch te weinig 
geld binnengekomen. Dit is erg jammer, omdat 
het maken van het Bulletin nu eenmaal geld 
kost, de kosten van het papier, de 
kopieermachine, de portokosten voor de buiten 
Merenwijkers en het bedrijf dat de website 
bijhoudt.  

 
Het is weer de tijd om voor 2019 uw geldelijke 
bijdrage te vragen. Met het Bulletin blijft u in 8 
afleveringen op de hoogte van het wel en wee 
van onze Oecumenische 
Geloofsgemeenschap. 
Als u in de Merenwijk woont, vragen we u 
minstens 10 euro over te maken op de 
bankrekening van de AKM. 
Als u buiten de Merenwijk woont, ontvangt u 
het Bulletin met de post. Uw bijdrage van 
minstens 20 euro is verplicht vanwege de 
portokosten die eraan verbonden zijn. 
Leest u het Bulletin op de website van de 
Regenboog of ontvangt u hem digitaal? Ook 
dan vragen we een bijdrage van minstens 10 
euro. 

 
HELPT U MEE OM IN 2019 HET BULLETIN 
BETAALBAAR TE HOUDEN! 
Het banknummer van de AKM is: 
NL70 INGB 0002 5811 91 ten name van: 
Algemene Kerkelijke Merenwijkraad, onder 
vermelding van: Bulletin 2019 en de 
toevoeging ‘Merenwijk’, ‘Post’ of ‘digitaal’. 

 
Willy Menken, penningmeester AKM

Hemelvaart en Pinksteren 

 
Hemelvaart en Pinksteren hebben een wat 
ondankbare positie in de kalender van 
kerkelijke feesten. Ze zijn ondergeschoven 
kindjes in vergelijking met Kerst en Pasen. 
Misschien niet eens zo zeer in de kerk, maar 
meer in de samenleving waar we als 
christenen onlosmakelijk mee zijn verbonden. 
Hemelvaartsdag is die fijne extra vrije dag 
waardoor je nog even een lang weekend weg 
kunt, of iets anders leuks kunt doen. Maar wat 
is nu eigenlijk de betekenis van Hemelvaart?  
 
Hemelvaart vieren we veertig dagen na Pasen. 
De oorsprong daarvan ligt in het verhaal over 
Jezus’ hemelvaart in het bijbelboek 
Handelingen. In het eerste hoofdstuk lees je 
dat Jezus gedurende 40 dagen na zijn 
opstanding aan de leerlingen verscheen, en 
hierna werd opgenomen in de hemel. 
De hemelvaart, Jezus die in een wolk wordt 
opgenomen en vervolgens uit het zicht 
verdwijnt, is voor ons als moderne mensen 
moeilijk om ons voor te stellen. In de tijd van 
het ontstaan van het Nieuwe Testament deden 
meer verhalen de ronde over belangrijke 
mensen die in de hemel werden opgenomen. 
Dat gold bijvoorbeeld voor sommige Romeinse 
keizers. Ook in het Oude Testament lezen we 
verhalen over bijbelse personages die ten 
hemel varen, bijvoorbeeld Elia en Henoch. De 
eerste christenen hadden dus vaker dergelijke 
verhalen gehoord; zij keken er minder van op 
dan wij. De belangrijkste betekenis van Jezus’ 
hemelvaart was voor hen niet dat Jezus 
omhoog ging naar de hemel, maar dat God 
Jezus bij zich nam en hem de belangrijkste 
plaats naast hem gaf. Zo bezegelde God  
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Jezus’ overwinning op de dood, en liet God 
zien dat Jezus werkelijk zijn Zoon was.  
 

Tien dagen na Hemelvaart vieren we 
Pinksteren, dus op de vijftigste dag na Pasen. 
Pinksteren is het feest van de Geest, en ook 
de verjaardag van de kerk. Op die dag konden 
de leerlingen in alle talen vertellen over het 
goede nieuws van Jezus, over Gods nieuwe 
wereld. We lezen in Handelingen dat er 
mensen uit allerlei windstreken in Jeruzalem bij 
elkaar waren om het Joodse wekenfeest te 
vieren, een oogstfeest. Iedereen hoorde 
dankzij de Heilige Geest de boodschap van 
Gods liefde voor ons in zijn eigen taal. Zo 
ontstond het begin van de kerk, want er 
werden 3000 mensen gedoopt (Handelingen 
2:41).  
 

Ook nu nog vieren we ieder jaar Hemelvaart 
en Pinksteren. We mogen doorvertellen dat de 
dood van Jezus niet het einde betekent, maar 
een nieuw begin. We mogen met anderen 
delen hoe mooi en fijn het is om samen kerk te 
zijn, om samen te komen in het vertrouwen dat 
Gods belofte van zijn nieuwe wereld nog altijd 
uitstaat. Iedereen is uitgenodigd om dit met 
ons mee te vieren, wie je ook bent en waar je 
ook vandaan komt. 
 

ds. Mirjam Buitenwerf 

 
Tien woorden rond Pinksteren 
 
Op de avond voordat Jezus werd verraden en 
gevangen genomen, beloofde Hij de apostelen 
dat Hij hun de Heilige Geest zal sturen. Dat 
gebeurde op wat later Eerste Pinksterdag is 
gaan heten. De gelovigen waren bijeen toen er 
plotseling het geluid van een grote windvlaag 
was en ‘vlammen’ zich boven de hoofden van 
de aanwezigen verspreidden, zgn. 'vurige 
tongen'. De gelovigen werden vervuld met de 
Heilige Geest en begonnen het evangelie in 
allerlei vreemde talen te verkondigen. Daar 
kwamen veel mensen op af. De apostel Petrus 
hield daarop een lange toespraak waarna 
ongeveer drieduizend mensen zich bij hen 
aansloten. 
 
Pinksteren is niet zo makkelijk te ‘verbeelden’, 
want hoe laat je iets van de Heilige Geest 
zien? Tien woorden helpen om je het feest van 
Pinksteren beter voor te kunnen stellen.  
 
Vuur 
Pinksteren wordt altijd verbonden met vuur en 
vurigheid. We lezen hoe er vlammen 
verschijnen op de hoofden van de leerlingen. 
Teken van de Geest die hen vervult. De kleur

in de kerk is rood. Warm, feestelijk, 
hartstochtelijk ook. De kleur van passie. We 
staan ‘in vuur en vlam’. Het heeft te maken 
met enthousiasme, letterlijk ‘in God zijn’. 
 
Duif 

De Geest van God 
komt in de Bijbel voor 
als een vogel, een 
duif. Bij de doop van 
Jezus daalt een duif 
neer en klinkt een 
stem: dit is mijn Zoon 
de geliefde, luister 
naar Hem. De duif is 
ook symbool van 

vrede en een nieuw begin: bij Noach keert hij 
terug naar de ark met een takje in zijn snavel, 
teken dat de aarde weer bewoonbaar wordt. 
Bij de schepping ‘broedt’ de Geest als een 
vogel over de chaos: dan komt er orde, grond 
onder de voeten en de mogelijkheid van leven. 

 
Inspiratie 
Inspiratie, letterlijk in-blazen. Als mensen 
geïnspireerd raken ervaren ze dat als een 
geschenk, als iets wat hen overkomt. Je kunt 
het niet organiseren. Inspiratie kan komen via 
andere mensen, via muziek, via teksten, een 
gedachte of iets wat zomaar in je opkomt, 
geen idee hoe en waar vandaan. Opeens weet 
je wat je moet zeggen, achteraf sta je zelf 
verbaasd. Kwam het van Gods Geest? 

 
Oogst 

 
Pinksteren vindt plaats op het feest van de 
oogst, ook wel ‘wekenfeest’. Duizenden 
mensen zijn in Jeruzalem om dat feest te 
vieren en God te danken voor de vruchten van 
het land. Dan komt de geest van God en 
vervult de leerlingen van Jezus. Ze raken vol 
van het goede nieuws over zijn leven en 
opstanding en vertellen erover aan wie het 
maar horen wil. Op die dag komen drieduizend 
mensen tot geloof in Jezus, een grote oogst. 
‘De velden zijn wit om te oogsten’ zei Jezus.  
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Vrijheid 

 
Waar de Geest van God is, daar is vrijheid, 
schrijft de apostel Paulus. Geest en vrijheid 
hebben met elkaar van doen. Als Gods Geest 
jou raakt, word je een vrij mens. Vrij van wat? 
Van alles wat je kan binden, alles waar je vast 
aan kunt zitten, wat jou bepaalt en angstig 
maakt en klein. Afhankelijk zijn van wat 
mensen vinden, van geld, van bezit of status, 
van werk of drukte of prestaties. De angsten 
van het leven die je opjagen. 
 
Taal 
Als de leerlingen van Jezus op die Eerste 
Pinksterdag vol raken van Gods Geest 
spreken ze opeens alle talen. Iedereen kan 
hen verstaan. Er worden woorden gevonden. 
Woorden voor het goede nieuws over Jezus. 
Petrus houdt een lange toespraak. Pinksteren 
is dus ook het feest van taal en vertalen. 
Bijbels zijn in bijna alle talen vertaald, maar 
nog steeds zijn er mensen bezig om bijbels te 
vertalen in de eigen taal van groepen mensen. 
De Geest vertaalt zich in vele volkeren, in een 
grote variëteit van talen en woorden. 
 
Gaven 

De Geest geeft taal en woorden maar ook 
gaven. Mensen ontvangen bijzondere 
mogelijkheden om zich in te zetten, voor de 
kerk en de wereld. Met een variëteit aan 
gaven, zoals gaven van bestuur, van geloof, 
van dienen, van gebed, van onderricht, kennis

en genezing. Niet iedereen ontvangt alle 
gaven, de Geest geeft de gaven zoals God dat 
wil - het betekent dus dat we afhankelijk zijn 
van elkaar. Wat ik niet heb, vult de ander aan. 
Zo vormen we één geheel. 

 
Vruchten 
Als de Geest van God in je woont kan het niet 
anders of je verandert, je groeit. Je draagt 
vrucht. Paulus omschrijft die vrucht met de 
woorden liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Met die 
vrucht kun je het uithouden in het leven, je 
wordt er een mooi mens van. 
 
Zending 
Pinksteren is niet alleen maar een goed 
gevoel, een mooie Godservaring. De leerlingen 
worden eropuit gestuurd, de wereld in! Vertel 
overal het goede nieuws van het Koninkrijk. 
Dat doen ze dan ook onmiddellijk, maar het 
levert ook allerlei problemen op. Er ontstaat 
vervolging. De leerlingen worden gevangen 
gezet en onthoofd. De beweging van de Geest 
leidt ook naar strijd. 
 
Jezus 

 
 
Veel mensen vinden de Geest van God een 
vaag begrip en Pinksteren een onduidelijk 
feest. Toch is het heel concreet. Als de Geest 
de leerlingen inspireert hebben ze opeens de 
mond vol over Jezus. De Geest van God is de 
Geest van Jezus. De Jezus van Kerst en 
Pasen is ook de Jezus van Pinksteren. Het 
gaat om zijn beweging door de wereld, 
aangedreven door zijn Geest. In de Geest van 
Jezus leven. Dat maakt het al een stuk minder 
vaag. 
 
Bron: 
www.protestantsekerk.nl/thema/pinksteren 
(ingekort door redactie)  
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Terugblik Goede Week 

 
Wij pastores hebben in een overleg 
teruggekeken naar de vieringen in de Goede 
Week. De vieringen zelf zijn al eeuwenlang 
vertrouwd, maar toch zijn er kleine 
aandachtspunten die elk jaar weer worden 
aangepast. Daarom willen we even 
terugblikken en dit met u delen. 
 

Palmzondag – voorganger M. Hoogervorst-
pastoraal werkster 
Voor het eerst deden de kinderen van de 
Italiaanse parochie mee in onze 
palmpaasviering. Het resultaat was een 
feestelijke en lange optocht. Zichtbaar was dat 
tradities dan in elkaar overlopen. Zo is het bij 
de Italianen de gewoonte om echte olijftakjes 
te gebruiken op de palmpaasstokken daar 
waar wij altijd buxus gebruiken.  
In de katholieke kerk is het al decennia lang 
het gebruik dat de kinderen na de viering hun 
stok brengen bij iemand die extra aandacht 
nodig heeft. Bijvoorbeeld een langdurige zieke, 
een oudere of iemand die de deur niet meer uit 
kan. Dit gebruik is in de Regenboog 
weggesleten. Dit jaar hebben we geprobeerd 
om hier weer aandacht voor te krijgen. Samen 
delen is één van de drie pijlers van de 
Vastentijd. Hoe mooi is het dan dat ook de 
jongsten uit de gemeenschap hier handen en 
voeten aan geven. Van een aantal kinderen is 
bekend dat zij dat gedaan hebben. Een mooi 
begin!  
 

Witte Donderdag – voorganger Pater Theo 
Scholtes o.f.m.conv. 
Deze viering had een bezinnend karakter. 
‘Heel mooi om zo het triduüm te beginnen’, 
hoorde ik in de gemeenschap klinken. Pater 
Theo is natuurlijk ook heel vertrouwd met de 
gemeenschap. Velen zijn blij om hem weer als 
voorganger mee te maken. Het 
Regenboogkoor zong geweldig mooi. Dat mag 
ook wel eens gezegd worden.  
 

Goede Vrijdag – voorganger Ds. Mirjam 
Buitenwerf 
Traditiegetrouw lazen we het verhaal over het 
lijden en sterven van Christus, dit jaar uit het

Johannes evangelie. Van tevoren waren de 
verschillende ‘stemmen’ in het verhaal 
verdeeld onder de lectoren. Het 
Regenboogkoor zong tussen de lezingen door 
steeds een couplet van lied 587, ‘Licht voor de 
wereld’. Het licht van de paaskaars werd 
gedoofd. Het was een ingetogen viering die 
toch ook kracht uitstraalde. 
 

Paasnacht - voorgangers Conny 
Hofschreuder-pastoraal werkster en Ds. 
Mirjam Buitenwerf 
Deze viering werd gezamenlijk geleid door een 
katholieke en een protestantse voorganger. 
We begonnen de viering met het 
binnenbrengen van het licht, van de nieuwe 
Paaskaars, als teken van de opstanding van 
Christus uit de dood. Arcobaleno zong een 
aantal prachtige Gregoriaanse liederen. We 
vierden samen de Maaltijd. Het geheel is 
ervaren als heel mooi, bijzonder en toch 
vertrouwd. 
Tijdens de paasnacht kwamen ook de 
jongeren van de jongerenviering bij elkaar. 
Vanaf 17.00 uur tot 23.00 uur deden ze samen 
de PaasChallenge, een spel met een 
wandeling door de wijk. Tussendoor werden ze 
verwelkomd voor een maaltijd bij Truus de 
Haan en Pieter Schrijnen. Tijdens de 
wandeling volgden de jongeren het verhaal 
over Jezus’ lijden en sterven. Aan het eind 
bleek dat het bij dit spel niet om winnen ging…  
 

Paaszondag – voorganger Ds. Mirjam 
Buitenwerf 
Paasochtend, Jezus is opgestaan! We stonden 
stil bij het verhaal uit het Johannes-evangelie, 
over Maria van Magdala en de leerlingen die 
allerlei dingen zien - de steen die voor het graf 
is weggerold, het lege graf, de linnen doeken 
in het graf - maar nog niet goed weten wat ze 
moeten geloven. Uiteindelijk vertelden zij het 
verhaal van Jezus’ opstanding door, en zo 
mogen ook wij zien en geloven. Het werd een 
mooie en vrolijke viering, waarin ook het 
Regenboogkoor zong. De kinderen hadden in 
de kinderdienst prachtige versierde kruisen 
gemaakt die ze lieten zien. En er was nog een 
toegift: het Regenboogkoor zong ‘King all 
glorious’ (met trompetbegeleiding van de 
dirigent). We hebben genoten! 
 

Tot slot 
Tot slot willen we iedereen die zo hard gewerkt 
heeft om deze Stille Week, paasvieringen en 
andere activiteiten zo fijn en bijzonder te 
maken, heel hartelijk danken. Samen kunnen 
we dankbaar terugkijken op een mooie tijd. 
 
Ds. Mirjam Buitenwerf 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster  
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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 

 
In memoriam Cor van den Berg 

 
Op 7 mei overleed Cor van den Berg, op 67-
jarige leeftijd. Cor was een vriendelijke en 
bedachtzame man, die vol vertrouwen in het 
leven stond. In zijn werkzame leven was hij 
fysiotherapeut in Amsterdam, later in Leiden. 
Hij genoot van het leven, samen met zijn 
vrouw Dagmar en hun kinderen Matthijs en 
Anne. Hij hield van sporten, van wandelen, 
fietsen en hardlopen. Cor vond het belangrijk 
om goed na te denken over de keuzes die hij

in zijn leven maakte, en de consequenties die 
die keuzes hadden. Die gedachte gaf hij ook 
aan zijn kinderen mee. Hij voelde zich in zijn 
leven geleid door God, net zoals zijn eigen 
vader dat had gevoeld. 
 
Op 13 mei hebben we afscheid van Cor 
genomen. Matthijs en Anne vertelden wie hun 
vader voor hen was, en vertelden over zijn 
ziekte. Cor heeft dapper gestreden, tot het niet 
langer meer kon. In de tijd erna accepteerde hij 
dat het was zoals het was. We lazen in de 
dienst een bijbeltekst uit Prediker: dat alles is 
ontstaan uit stof en alles weer terugkeert tot 
stof, dat je mag genieten van het leven omdat 
het je door God gegeven is. Als slotlied zongen 
we ‘U zij de glorie’, het levenslied van Cor. 
Hierna is Cor begraven op begraafplaats 
Rhijnhof. 
 
Mirjam Buitenwerf 

 
Viering Kom aan Tafel 
 
Afhankelijk van wanneer u dit leest, heeft de 
viering Kom aan Tafel op zondag 26 mei wel of 
nog niet plaatsgevonden. De volgende 
kinderen hebben meegedaan aan de 
voorbereiding en hebben zich verheugd op 
deze feestelijke viering: Luna van Gerven, 
Erik-Jan de Jong, Brechje de Jong, Micah 
Peters, Lieuwe Schaake, Luc Slutter, Aisha 
van Zijp. 
Hopelijk zullen velen van u deze viering 
meegemaakt hebben zodat deze kinderen zich 
welkom weten in de gemeenschap.  
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 

 
Kindernevendienst 
 
Hebben wij enig besef wat een rijkdom het is 
dat wij elke week een Kindernevendienst 
hebben in onze geloofsgemeenschap? Daar 
mogen we blij om zijn, maar we dienen er ook 
zuinig mee om te gaan. De voorganger zal de 
kinderen met of zonder gesprek wegzenden 
naar hun eigen ruimte. Bij terugkomst zal er 
wel of niet nagepraat worden. Zelf ben ik wat 
zuinig met die gesprekjes omdat ik merk dat er 
kinderen zijn die hier niet op gesteld zijn. Hoe 
komt dat?  
Als kinderen reageren op vragen van de 
voorganger is dat dikwijls een prachtige 
geloofsbelijdenis. Soms verpakt in een soort 
humor die de lachers onder ons zeer op prijs 
stellen. Maar….. kinderen ervaren dat lachen 
van de gemeenschap dikwijls als uitlachen! 
Dat kan de bedoeling niet zijn. Stel je voor dat  
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er aan u iets heel persoonlijks wordt gevraagd 
waar het uw geloof betreft: hoe zou u het dan 
vinden als daar om gelachen wordt? Precies, 
dat wilt u niet en u bent de volgende keer op 
uw hoede. Laten we de kinderen niet als 
vermaak zien, maar het respecteren dat zij 
spontaan zijn in het weergeven van hun 
geloofsbeleving. Dan geven we hen de plaats 
in de gemeenschap die hen toebehoort. 
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 

 
Uit de AKM…  

 
Op 24 april hadden we een volle agenda, maar 
een geanimeerde vergadering als AKM. Het 
bestuurswerk voor de Regenboog moet niet 
alleen ‘werken’ zijn, maar liefst ook een 
moment waarop je je realiseert, hoe bijzonder 
het is dat je elkaar leert kennen en waarderen 
en dat je werk doet dat inspireert.  Deze keer 
startte Cécile met een tekst van Anselm Grün 
waarin hij ons vraagt: Wat is jouw doel in je 
leven? Daarop vroegen we elkaar: “Wat is 
jouw doel?” Er ontspon zich een mooi gesprek 
over de dingen die wij ons persoonlijk als doel 
stellen. Eén van ons oefent in het zich minder 
laten leiden door de zich opdringende oordelen 
over anderen. Een ander wilde leren nog beter 
in ‘het hier en nu’ rust en geluk te vinden en 
zich niet op te laten jagen.  Op dit moment, 
dacht ik aan de termen die ik van Noortje 
Luning leerde: “van werkgroep naar 
kerkgroep”, waarmee ze doelt op dit gegeven: 
we zijn hier niet alleen hard aan het werk voor 
de Regenboog, maar het is ook andersom: De 
Regenboog/de geloofsgemeenschap biedt ons 
een kans om samen al werkend kerk te zijn. 
Meer kerkgroep dan werkgroep dus! 
 
En ja, als voorzitter moet je dan op de tijd 
letten. We bespraken daarom de punten op 
onze agenda, zoals:   
Naar aanleiding van de Nashville verklaring 
vraagt Gesprek op Zondag om het initiatief van 
`Wij de kerk` te steunen. (zie ook: 
https://www.wijdekerk.nl en elders in dit 
Bulletin). Dit onderwerp willen we als

Regenboog op een goede manier aandacht 
geven. Mirjam en de werkgroep gaan dit 
voorbereiden voor een zondag in het najaar. 
 
Het werk voor Noortje Luning `kijken met 
andere ogen` zit er voor haar bijna op. Dat 
betekent zeker niet dat het doel om als 
Regenboog om meer in contact met de 
omgeving te zijn ook al behaald is. Noortje 
heeft een stevige basis gelegd om op verder te 
werken. Op 19 mei zal zij afscheid nemen en 
op 22 mei komt ze in de AKM het geheel 
bespreken.  
 
We bespraken ook het kerkbezoek in de 
afgelopen maanden. Daaruit blijkt, dat er 
gemiddeld 100 bezoekers per zondagse dienst 
zijn, met uitschieters naar boven en naar 
beneden. Het is vaak onduidelijk waarom de 
aantallen verschillen. Als AKM proberen we 
onze eigen voorgangers en voorgangers van 
buiten zo goed mogelijk in te plannen. De 
aantallen zijn ook interessant voor de 
inkomsten van de AKM, noodzakelijk voor 
allerlei uitgaven, zoals voor de vieringen, het 
koor, werkgroepen, communicatie, enz. Deze 
betalen we uit de collecte van ‘het eerste 
mandje’. Willy Menken, onze penningmeester, 
zal daar meer over vertellen.  

 
Binnenkort, op 5 juni, zullen we bij elkaar 
komen met vertegenwoordigers van 
verschillende besturen om na te denken over 
de toekomst van ons gebouw. De plannen van 
de gemeente zijn nog niet helemaal duidelijk, 
maar wel zodanig gevormd, dat we weer zo’n 
10 jaar vooruit durven te denken over ons 
gebouw op deze plek. Dan kan ook onze 
actieve werkgroep “Groene Kerk” verder 
vooruit en plannen maken over de 
‘vergroening’ van ons gebouw. Dat alles met 
het doel om verder vorm te blijven geven aan 
een mooi en functioneel gebouw waar veel 
activiteiten plaats kunnen vinden. 

 
Na de goed bezochte avond over VOG-beleid 
waarin we samen spraken over de 
maatregelen die wij net als andere kerken 
nemen om een sociaal veilig en respectvol 
klimaat te waarborgen, zijn er nog enkele 
aanpassingen geweest in de verklaringen voor 
de vrijwilligers. De aangepaste versie heeft 
Ester inmiddels aan de werkgroepleden 
verstuurd. Ons beleid zal binnenkort op de 
website van de Regenboog vermeld worden. 
Wij zijn blij dat Frans Voets deze taak op zich 
kan nemen, nu Edo Elstak helaas door ziekte 
uitgeschakeld is.  
 
Truus de Haan, voorzitter AKM  
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De AKM en onze penningen 

 
Het leven van een penningmeester gaat vooral 
over de plus en de min. Is het dan zo dat er 
zonder plus géén min kan bestaan? En is er 
zonder min ook géén plus? Of zitten we zonder 
plus wél in de min?? 
 
Op 10 april was er een workshop bij de PGL 
(Protestantse Gemeente Leiden) in de 
Vredeskerk om de begroting en de 
jaarrekening te leren lezen en om bijgepraat te 
worden over het nieuw rekeningschema van 
de PKN. (Protestantse Kerken Nederland) De 
bedoeling is om tot een uniforme uitvoering te 
komen in alle PKN kerken in Leiden. Daar 
hebben we een goede uitleg gekregen over 
hoe de PGL haar financiën op papier krijgt. 
Een interessante vraag was: ‘Wat kost nou één 
kerkdienst?’ Dat is straks heel makkelijk te 
overzien als we allemaal hetzelfde programma 
hanteren. Nu is het voor mij nog een 

ingewikkeld woud van cijfers en verschillende 
wenkbrauwen gingen omhoog. Of waren het 
alleen mijn wenkbrauwen? 
 
Vanuit de AKM kwam de vraag om eens uit te 
leggen wat er nou gebeurt met de inkomsten 
van onze eigen eerste collecte iedere zondag? 
Deze vraag sluit mooi aan bij de vorige en ik 
kan het volgende erover vertellen. Wat zijn de 
kosten die de AKM betaalt per kerkdienst? 
Vorig jaar is er gemiddeld €140,00 opgehaald 
in het 1e mandje. Per kerkdienst geeft de AKM 
gemiddeld uit: muziek €100,00, kaarsen, 
hosties, miswijn  €10,00, beamerkosten €5,50, 
bloemen na de kerkdienst €12,00, activiteiten 
jongeren en kinderen €8,00. Dit is het 
gemiddelde van 2018 en in totaal geeft de 
AKM dan per kerkdienst €135,50 ook weer uit. 
De andere kosten zoals het salaris van de 
voorgangers en de koster komen uit een 
andere geldbron, evenals de kosten om ons 
gebouw te onderhouden. 
Er kwamen in 2018 gemiddeld 100 mensen 
per viering in de Regenboog en het is voor 
onze AKM inkomsten erg belangrijk dat er ook 
100 blijven komen in 2019.  
 
In dit Bulletin krijgt u het vriendelijke verzoek 
om vrijwillig bij te dragen voor de kosten die we 
maken voor het drukken van het Bulletin. 
Zonder deze bijdragen voor de gemaakte 
onkosten voor het Bulletin komen we zeker in 
de MIN terecht! Geef gul alstublieft!  

 
 

Datum 
viering 

Bijzonderheden Aantal 
bezoekers 

Eerste collecte: 
voor geloofs-
gemeenschap 

Tweede collecte: 
bestemmingen buiten 
de Regenboog 

   Euro Euro Bestemming 

31 mrt    90 137,47 148,75 RK vastenactie 

  7 apr    80 142,70 123,20 Kerk in Actie, 
voorjaarszending 

14 apr Palmzondag 130 197,45 140,75 RK Vicariaat 

18 apr Witte donderdag   60   96,10   75,10 Diaconie/Bakkerij 

20 apr Paasnacht   80 110,32 112,95 RK vastenactie 

21 apr Paasmorgen 150 245,25 175,75 PGL 

28 apr    75 108,15 132,80 Diaconie/Bakkerij 

  5 mei    65 127,15   92,30 PGL 

 
Willy Menken 
Penningmeester AKM 

 

Verslag bijeenkomst beleid 
preventie (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag 
 
Voor dinsdagavond 16 april 2019 heb ik 
namens de AKM alle leden, die een taak

hebben binnen de Geloofsgemeenschap, 
waarbij zij werkzaam zijn met minderjarigen, 
met kwetsbare en oudere personen of een 
bestuursfunctie met tekeningsbevoegdheid of 
bestuurlijk ondersteunend werk verrichten, 
uitgenodigd tot het bijwonen van een 
bijeenkomst over dit onderwerp.  
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Gelukkig hebben velen gehoor gegeven aan 
deze uitnodiging. Hier ben ik alle aanwezigen 
heel erkentelijk voor.  

 
Op deze avond zijn de aanwezigen voorgelicht 
over het besluit van de AKM om een beleid in 
te voeren ter voorkoming van (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag.  
Tijdens deze avond is aan de orde gekomen 
dat het er bij dit beleid allereerst en met name 
om gaat, dat wij als leden van onze 
geloofsgemeenschap expliciet met elkaar 
afspraken maken over gedragsregels, die wij 
ten aanzien van elkaar in ere willen houden en 
naar willen leven, om met elkaar een bijdrage 
te leveren aan een Veilige Omgeving binnen 
onze Geloofsgemeenschap.  
De kern van dit beleid ligt in de volgende 
intentieverklaring: 
Wij spreken naar elkaar uit, dat het ons 
gezamenlijk uitgangspunt is, dat 
•  een ieder respect toont voor de ander, wie 
dat ook is 
•  ieder van ons zorg draagt voor de integriteit 
van de ander 
•  ieder persoonlijk verantwoordelijkheid draagt 
om te staan voor de veiligheid binnen de 
geloofsgemeenschap en indien nodig elkaar 
hieraan herinnert en op aanspreekt 
•  bestuurders en hun ondersteuners integer 
zijn en de bereidheid hebben verantwoording 
af te leggen. 
Zonder overeenstemming over deze 
grondhouding in ons gedrag en onze houding 
jegens elkaar, ontbreekt er aan dit beleid het 
fundament. Dan zijn alle administratieve en 
andere maatregelen, die hier mee 
samenhangen een lege huls.  
 
En er zijn nogal wat zaken die in dit kader 
geregeld moeten worden: 
•  Ieder wordt gevraagd een gedragscode te 
ondertekenen, die op zijn/haar werk binnen de 
geloofsgemeenschap van toepassing is.  
•  Ieder, die dit werk doet, wordt gevraagd mee 
te werken aan het aanvragen en verkrijgen van 
een Verklaring Omtrent Gedrag.  
•  Er zijn vertrouwenspersonen benoemd op 
wie een beroep gedaan kan worden.

•  Alle administratieve handelingen, die hier uit 
voortvloeien, worden vastgelegd in een 
register, dat op een site, waar leden van de 
AKM toegang toe hebben, wordt bewaard. 
•  Het beleid wordt opgenomen op de website 
van de geloofsgemeenschap.  
•  Er is een aannamebeleid voor nieuwe 
vrijwilligers, op wie dit beleid ook van 
toepassing zal zijn. 
 
De avond werd bezocht door een 35-tal leden 
van de geloofsgemeenschap, op wie dit beleid 
van toepassing is. 
Na de presentatie over het waarom van dit 
beleid, de betekenis van de Verklaring omtrent 
gedrag, (een verklaring, afgegeven door de 
Overheid, dat er niet is gebleken van bezwaren 
jegens de betreffende persoon ten aanzien van 
zijn gedrag, waarvoor die verklaring is 
aangevraagd), de inhoud van het beleid, 
volgde een levendige dialoog, waarvan ik hier 
een aantal aspecten wil noemen.  
Expliciet werden door de aanwezigen de 
bovenomschreven gedragsregels, die wij met 
elkaar willen naleven en ondersteunen, 
onderschreven.  
De gedragscodes, zoals die eerder door mij 
aan de vrijwilligers waren toegestuurd, 
behoefden aanpassing:  
Met name werd meerdere malen de wens 
geuit, dat de omgangsregels met elkaar 
expliciet onderdeel zouden zijn van alle 
gedragscodes, als een woord vooraf. Het gaat 
er met name niet om welk negatief gedrag je 
moet laten, maar welk positief gedrag je naar 
elkaar uit.  
Uitgesproken werd het gevoelen, dat met de 
invoering van dit beleid, impliciete of expliciete 
kritiek geleverd zou worden op het gedrag van 
de vele vrijwilligers, die hun werk al jarenlang 
met zoveel inzet, trouw en liefde verrichten. 
Zelf ben ik blij dat dit punt ook werd 
uitgesproken. Hiermee komen gevoelens naar 
boven, waarvan ik begrijp dat zij kunnen leven 
bij mensen: Heb ik het niet goed gedaan? 
Hebben jullie geen vertrouwen in ons? En 
daarmee kan je er met elkaar over in gesprek 
gaan. Hierop wil ik namens de AKM het 
volgende antwoord geven: Wij zijn blij dat wij 
dit beleid invoeren op een moment, waarop er 
helemaal geen sprake is van enig 
grensoverschrijdend gedrag. Dan kan je dit 
beleid in alle vrijheid invoeren, zonder dat “er 
al een schaap verdronken is”. Wij zijn juist alle 
vrijwilligers en professionals heel dankbaar, 
dat zij hun werk met zoveel inzet, liefde en 
volharding verrichten, vaak al zovele soms 
tientallen jaren. Zonder zovelen zouden wij met 
elkaar geen vorm kunnen geven aan onze 
geloofsgemeenschap. Hier wil ik heel duidelijk   
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aangeven dat het de AKM gaat om invoering 
van een beleid, waartoe het Bisdom de aanzet 
heeft gegeven, maar dat volledig door de AKM 
wordt onderschreven en waar de AKM in alle 
vrijheid zijn schouders onder heeft gezet: Het 
is belangrijk met elkaar gedrag af te spreken, 
waartoe wij niet gedwongen worden vanwege 
incidenten, maar dat wij aanpakken, omdat wij 
het zelf belangrijk vinden, om dit gedrag, dat 
voor zovelen vanzelfsprekend is, als goed te 
onderstrepen en daar naar te handelen. 
Na afloop heeft een klein clubje van de 
aanwezigen samen vorm gegeven aan de 
wens om iedere daadwerkelijke gedragscode 
te voorzien van een voorstuk, waarin de 
positieve gedragshouding is opgenomen. 
Deze gedragscodes zijn inmiddels aan de 
betrokkenen toegestuurd.  
 
Ik wil alle aanwezigen en een ieder die een 
bijdrage heeft geleverd aan het meedenken en 
verbeteren van dit beleid, van harte 
dankzeggen.  
 
Ester M. Korbee-van Hille 

 
Afscheid ‘Kijken met andere 
ogen’ 

 
Sinds ik las dat monniken elke gast ontvangen 
alsof het Christus zelf zou kunnen zijn, neem 
ik, als ik gebeld word, een klein momentje 
voordat ik oppak: misschien is dit wel iemand 
die me iets van God gaat laten zien. Die kleine 
voorbereiding zorgt ervoor dat ik, ook al komt 
een telefoontje altijd onverwachts, gastvrijer 
ben en de ander beter kan ontvangen. 
 
Filoxenia, dat is het Griekse woord voor 
gastvrijheid. Het betekent: de liefde voor de 
vreemdeling. Een gevaarlijke onderneming, die 
gastvrijheid. Want je weet nooit wie je ontmoet, 
maar als je van tevoren regels gaat stellen aan 
de gast, blijft er van echte gastvrijheid weinig 
over.  
 
In de jaren ’70 namen de nieuwe bewoners 
van de Merenwijk het risico. Ze vormden met 
elkaar een gemeenschap, en waren te gast bij 

elkaar. Zonder de eigen afkomst te 
verloochenen, schoven ze bij elkaar aan tafel. 
 
Oecumene - Regenbogers zijn soms bang dat 
dat iets van vroeger was. Dat de vrolijke, 
optimistische stemming van toen ijdele hoop 
bleek te zijn. De kerken zijn niet één 
geworden. Toch denk ik dat die vrolijkheid niet 
zonder reden was. Die vrolijkheid had te 
maken met de ontmoeting: dat mensen elkaar 
herkenden, en elkaars verschillen erkenden.  
Wat als we, met die vrolijkheid in gedachten/in 
ons hart, op zoek gaan naar wat oecumene 
vandaag de dag kan betekenen?  
 
Bij oecumene hoort een nieuwsgierige blik, 
respect voor de ander maar ook voor jezelf. 
Openheid behoort tot het DNA van de 
Regenboog. En dat is waardevol in deze tijd 
van filterbubbels. Die overtuiging hoef je niet 
onder stoelen of banken te steken, juist die 
boodschap mag je van de daken schreeuwen! 
Het is dan ook goed dat de Regenboog naar 
buiten gaat en partnerschappen aangaat in de 
wijk zoals met de huiswerkbegeleiding en de 
voorleesgroep.  
 
Veel Regenbogers dromen van de Regenboog 
als open huis in de Merenwijk, een plek waar 
iedereen welkom is. Zo’n plek is gevuld met 
verhalen. Je wordt er welkom geheten. Er 
wordt niet geprobeerd je te overtuigen of 
bekeren, nee, je wordt gastvrij ontvangen in de 
traditie. Hoe kunnen we in onze communicatie 
en met ons gebouw die gastvrijheid 
vormgeven? 
 
Als je een tijdje meedraait in een 
geloofsgemeenschap, zul je merken waar het 
om gaat in de kerk:  
de ontmoeting met God (mystiek), de 
gemeenschap met elkaar (koinonia), en de 
dienst aan elkaar (diakonia). Dat willen we hier 
met elkaar beleven. Niet alleen in de viering, 
maar ook bij onze andere activiteiten en 
ontmoetingen. En wat is het mooi om die drie 
ook te ervaren tijdens ons werk in de 
werkgroepen en besturen! 
 
In de vorige Bulletins heb ik u op de hoogte 
gehouden van onze plannen in het kader van 
‘Kijken met andere ogen’. We hebben ingezet 
op drie thema’s: eigen kracht, presentie en 
ontmoeting. Het verslag van Kijken met andere 
ogen stuur ik u graag op. Stuur mij even een 
mailtje op nora.luning@gmail.com als u deze 
wilt ontvangen! 
 
In de viering van 19 mei heb ik afscheid 
genomen van de Regenboog. In de tijd dat ik  
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hier heb gewerkt, ben ik deel geweest van een 
bijzonder warme gemeenschap. In de 
Regenboog heb ik geleerd wat de waarde is 
van een geloofsgemeenschap. Het is een plek 

in de maatschappij 
waar het goede ter 
sprake komt, en waar 
echt naar elkaar 
omgezien wordt. De 
Regenboog is een 
unieke plek in de 
Merenwijk, en ik ben 
blij en dankbaar met 
jullie kennisgemaakt 
te hebben! 
 

Noortje Luning 
nora.luning@gmail.com 
0641776029 

 
Lintjes voor Mary Pouw en  
Jan Vis 

 
Op vrijdag 26 april werden twee leden van 
onze Regenboog verrast met een 
onderscheiding. Jan Vis en Mary Pouw werden 
in een volle Hooglandse Kerk toegesproken 
door de burgemeester. Zij kregen een zeer 
verdiende onderscheiding als lid in de Orde 
van Oranje-Nassau voor het vele 
vrijwilligerswerk dat zij doen en gedaan 
hebben.  
Bij beiden werd nadrukkelijk ook het werk voor 
de Regenboog genoemd. Over Mary meldde 
de burgemeester in zijn toespraak, dat één van 
haar belangrijkste taken het opzetten was van 
het ouderenwerk en dat zij aan de wieg stond 
van de bezoekgroep. Bij Jan zei hij dat hij een 
´actief lid´ is van de Oecumenische 
Geloofsgemeenschap.  
Dat laatste kan van beiden zeker gezegd 
worden! We zijn trots op Mary en Jan en 
feliciteren hen van harte met deze verdiende 
onderscheiding.  
 
Truus de Haan

Afscheid Irene Swen  

 
Wie heeft niet genoten van de prachtige 
muziek die Irene zo vaak op de piano gespeeld 
heeft? Chopin, Bach, Grieg, Händel… en zo 
veel anderen.. Als docente Frans met 
pensioen, maar voor ons nog steeds zeer 
actief als pianiste. Naast piano heeft Irene ook 
het orgel leren bespelen om onze diensten te 
kunnen begeleiden. 
Nu, nadat zij heel veel jaar als pianiste en 
organiste haar grote bijdrage aan onze 
vieringen gegeven heeft, neemt Irene afscheid. 
Ook een musicus mag eens met pensioen 
gaan! We zullen Irene in het organistenteam 
gaan missen. Ze wil gelukkig wel af en toe 
weer een mooi pianostuk ten gehore brengen. 
Na de zomer zullen we aan haar afscheid 
aandacht besteden.  
Voor nu, lieve Irene, alvast een “Grand Merci”!  
 
Rieuwerd Buitenwerf zal toetreden tot de 
organisten en af en toe orgel (en piano) 
spelen. Hij was al te horen afgelopen weken. 
Wij zijn daar heel blij mee! 
 
Truus de Haan 

 
Leren en geloofsverdieping  
 
In het kader van Leren en Geloofsverdieping 
hebben wij, pastores en AKM lid Harry 
Delemarre, ons gebogen over de vraag welke 
onderwerpen we willen aanbieden in het 
komende seizoen. Helaas is er niet 
gereageerd op de oproep wat uw wensen zijn 
in deze. Toch proberen we elke week iets aan 
te bieden. Naast de vaste agendapunten als 
de Rozenkring, de poëziemiddagen en de film 
in de Regenboog willen we een inhoudelijk en 
gevarieerd aanbod creëren. Wel hebben we   



12 
 

besloten om hiermee te beginnen eind 
september begin oktober. Dit i.v.m. de late 
start van het komende seizoen. Omdat er ook 
velen onder ons in juni op vakantie gaan, 
zullen we dit aanbod in de maand juni 
afronden. Houd het Bulletin, de site en de 
weekagenda in de gaten voor het actuele 
nieuws in deze. 
Mede namens Ds. Mirjam Buitenwerf en Harry 
Delemarre, 
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 

 
Poëziemiddag 29 mei 
 
Woensdag 29 mei om 13.30 uur is de laatste 
bijeenkomst van dit seizoen. Ds. Ronald da 
Costa leest met ons nog enkele gedichten van 
Esther Naomi Perquin. We evalueren het 
afgelopen seizoen en de deelnemers kunnen 
zelf gedichten meenemen die hen aanspreken. 
 
Opgave bij Anja Rijken 
Kosten € 5, - 

 
Labyrint lopen in de 
Regenboog 
 
In het kerstnummer van het Bulletin heeft u 
een uitgebreid artikel kunnen lezen van 
Barbara Heubeck over het Labyrint. Hieruit 
haal ik enkele zinnen om uw geheugen op te 
frissen en u uit te nodigen om op dinsdag 11 
juni het labyrint te komen lopen. (aanvang 
20.00 uur) 
 
Sinds de herfst van 2017 bezit de Protestantse 
Gemeente Leiden een reuze vloerkleed (9 x 9 
meter) waarop een labyrint is geprint. Een 
werkgroep zorgt er voor dat alle PKN kerken in 
Leiden om beurten het Labyrint uitrollen in hun 
gebouw en de mensen van de gemeenschap 
deze unieke ervaring aanbieden. 
Het is uniek maar tegelijk bestaat de cultuur 
om het labyrint te lopen al eeuwen lang en is te 
vinden in heel veel religies. Tijdens de 
avonden over de 10 geboden hebben we een 
vingerlabyrint tot onze beschikking gehad. Het 
hielp ons om bij onze innerlijke kern te komen. 
Daarbij werden we geholpen door een 
bepaalde zin of een enkel woord. De stilte 
hielp ons vervolgens op weg. Het zal meer tot 
de verbeelding spreken als je deze weg niet 
met je vinger loopt maar met je hele lichaam. 
Immers, het bijzondere is dat dit een stukje 
geloofsbeleving is, zoals Barbara Heubeck dit 
formuleert, ‘we niet stil zitten op een stoel, 
zingend, luisterend, biddend. We zijn aan het

lopen. Je lijf mag meedoen, lopend in gesprek 
met de (bijbel)tekst, met God, met jezelf. Zich 
omkeren, kijken, gaan en blijven staan’. 
Het mooie is dat je dit met je hele gezin kunt 
doen. Jong en oud iedereen is hiervoor 
uitgenodigd. Als u mee wilt doen, meldt u dan 
aan bij labyrint.pgl@gmail.com.  
Barbara Heubeck-Duijts zal deze avond leiden.  
 
U bent van harte uitgenodigd  
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 

 
Reactie Nashvilleverklaring 

 
Het vertalen van de Nashvilleverklaring in het 
Nederlands heeft tal van reacties opgeroepen. 
Een daarvan heeft me zeer geraakt. Op 
facebook, twitter, instagram e.d. ging deze 
tekst rond – zie de foto. De foto is gemaakt bij 
de St. George Kathedraal in Kaapstad, maar 
de tekst komt aanvankelijk uit Coventry in 
Engeland. Die hebben bovenstaand 
WELCOME prominent op hun website staan. 
  

  
De tekst raakt me, omdat ik besef hoe moeilijk 
het is om echt open te staan voor mensen die 
anders zijn. Eigenlijk ook, hoe moeilijk het is 
om open te staan voor mijn eigen beperkingen,  
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mijn stomme gedoe. Een (negatief) oordeel 
over anderen is zo snel gemaakt – en dat zegt 
vaak meer over mezelf dan over die ander. In 
de spiegel kijken, naar mijn eigen twijfels, 
on/geloof, on/zekerheden – dat leert me 
uiteindelijk om ook anderen die anders zijn 
welkom te heten. Deel te zijn van de open 
gemeenschap van de Regenboog helpt mij 
daar enorm bij.  
Misschien kunnen we er samen iets mee: hoe 
kleurrijk is de Regenboog? 
Hieronder de vertaling. 
 
WELKOM ! 
We verwelkomen hier speciaal mensen die 
alleen zijn, getrouwd, gescheiden, weduwe of 
weduwnaar, hetero, homo, in de war, 
welgesteld of platzak. We heten vooral 
huilende baby’s en uitgelaten peuters welkom. 
We heten je welkom, of je nu kunt zingen als 
Pavarotti of een beetje voor jezelf uit bromt. Je 
bent welkom als je alleen maar even langs 
komt, net wakker bent, of direct uit de 
gevangenis komt. Het maakt niet uit of je meer 
Christelijk bent dan de aartsbisschop van 
Canterbury, of dat je 10 jaar geleden voor het 
laatst met Kerst naar de kerk kwam. 
Een speciaal welkom voor mensen ouder dan 
60 maar nog lang niet volwassen, en voor 
tieners die te snel volwassen worden. We 
verwelkomen fitnessclub-moeders, 
voetbalvaders, ploeterende kunstenaars, 
bomenknuffelaars, café latte slurpers, 
vegetariërs, junk-food eters. Welkom zijn 
mensen die herstellen of mensen die nog 
verslaafd zijn. Je bent welkom als je 
problemen hebt, in de rotzooi zit, of wanneer je 
‘georganiseerde religie’ maar stom vindt.(Wij 
houden daar trouwens ook niet zoveel van!) 
Wie denkt dat de aarde plat is, is hier welkom, 
wie te hard werkt, wie niet werkt, wie niet kan 
schrijven, of wie hier komt omdat je oma zo 
graag naar deze Kathedraal wilde gaan. 
Je bent welkom met je tattoos, je piercing, met 
allebei of zonder. Een speciaal welkom voor 
wie op dit moment wel een gebed kunnen 
gebruiken, bij wie godsdienst in z’n jeugd door 
de strot is geduwd, maar ook degenen die 
verdwaalden op de rondweg en hier per 
ongeluk terecht kwamen. We verwelkomen 
pelgrims, toeristen, zoekers, twijfelaars... en 
jou! 
 
Pieter Schrijnen 

 
Expositie quiltgroep 
 
Nu dan weer eens een expositie van de 
quiltgroep in de ontmoetingsruimte. Dat is al 
wat jaartjes geleden, dus het werd wel weer

  
eens tijd. We zijn er elke donderdagochtend, 
de een heeft een borduurwerk de meesten 
quilten, maar breien of haken mag ook. 
Het is allemaal handgemaakt en er gaat veel 
tijd in zitten, we hebben er plezier in zo met 
elkaar. Zo kunt u meegenieten van ons werk. 
Als u vragen heeft, loop gerust eens binnen op 
de donderdag.  
Op 20 juni komt er een vrouw uit Polen een 
workshop geven. Ook daar kunt u zich bij 
aansluiten. 
 
De quiltgroep  

 
Intercultureel wijkfeest 
 
Zaterdag 15 juni 2019 van 16.00 tot 21.00 uur: 
Intercultureel wijkfeest voor alle bewoners van 
de Merenwijk in de Regenboog. 
 
Wie helpt er mee?  
Hemel en aarde veelkleurig verbonden. Dat is 
de lijfspreuk van de Regenboog. “Veelkleurig 
Verbinden” is de actieve vorm van dat motto: 
laten we ons verbinden met elkaar, met de wijk 
en laten we dat doen vanuit de waardering 
voor de veelkleurigheid van alle mensen.  
Daardoor geïnspireerd deed een aantal 
Regenbogers vorig jaar enthousiast mee met 
het op touw zetten van een intercultureel 
wijkfeest in de Merenwijk, samen met 
organisaties met heel verschillende 
achtergrond: de Turkse Arbeidersvereniging  
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HTIB, de Marokkaanse Powervaders, de 
vrouwen van de Surinaamse/Antilliaans 
vereniging LOSA, de Stichting Irakese 
vrouwen Ashtar en de Stichting Jeugd- en 
Jongerenwerk Midden Holland.   
Flink wat Regenbogers bezochten het feest.  
Ook dit jaar worden er weer plannen gesmeed 
voor een veelkleurige manifestatie. De 
Arabische Vrouwenvereniging Narcis en de 
Wijkvereniging Merenwijk zijn aangehaakt. 
Was vorig jaar de Turkse Arbeiders Vereniging 
HTIB gastheer, deze keer zal het feest 
plaatsvinden in onze eigen Regenboog! 
Centraal staat het ontmoeten: het 
kennismaken met Merenwijkers die je anders 
misschien niet zo snel spreekt.   
De bedoeling is dat de verschillende clubs zich 
ieder op hun eigen manier presenteren, met 
eten maar bijvoorbeeld ook met muziek uit de 
eigen cultuur. Voor kinderen worden 
activiteiten georganiseerd. En natuurlijk levert 
de Regenboog een bijdrage!   
 
Een kleine club mensen is hier al een aantal 
maanden bezig maar u begrijpt dat er voor het 
organiseren van een dergelijk feest vele 
handen nodig zijn.  
Ik hoop dan ook van harte dat u een steentje 
wilt bijdragen.  
Dat kan die 15e juni op allerlei manieren: door 
mee te helpen de zaal te versieren, door het 
draaien van bardienst, helpen met de 
uitvoering van het Regenboogspel en 
natuurlijk: de Regenboog weer gereed te 
maken voor de zondagse kerkdienst.  
Aanmelden kan bij Joke Langeveld: tel. 071 - 
5210141 of bij Heleen Gombert tel. 071-
5218824. 
Vanzelfsprekend hopen we op veel bezoekers 
aan het feest met Regenboog signatuur. U 
bent van harte welkom! 

 
Heleen Gombert 

 
Terugblik op bezoek Astrid 
Delleman 
 
Op 24 maart was ik te vinden in de 
Regenboog. Tijdens de dienst kreeg ik de tijd 
kort iets te vertellen over het werk in Juigalpa, 
aan de hand van wat dia’s op de beamer. En 
na de dienst was er ruimte voor meer 
informatie en het beantwoorden van vragen. 
De kern van de boodschap was dat we samen 
een verschil maken, in Juigalpa! Want het 
praktische werk bestaat niet zonder financiële 
ondersteuning. 
Zelfs de collecte van de dienst was bestemd 
voor het werk in Juigalpa, met als doel meer 

  
stimuleringsmaterialen te kunnen kopen, met 
behulp van een fysiotherapeute van het 
ziekenhuis in Juigalpa. Dit alles vanuit de wens 
om de huisbewoners nog breder te kunnen 
stimuleren in hun ontwikkeling.  
Bijzonder was dat de dienst een Spaans tintje 
kreeg door de Spaanstalige muziek die het 
koor had ingestudeerd.  
 
Doel van de collecte 
Er wonen mensen in het gemeenschapshuis 
die al jaren geen stimulatie hebben ontvangen. 
Ze hebben moeite met bewegen en het 
gebruiken van hun grove en fijne motoriek, 
hebben zwakke mond en gezichtsspieren. 
Daarom zijn er elke dag momenten van 
stimulering voor elke huisgenoot, afhankelijk 
van hun behoeften. En er wordt gewerkt met 
de supervisie van een fysiotherapeut uit het 
ziekenhuis, die 1x per maand komt om de 
vooruitgang te zien en nieuwe oefeningen te 
begeleiden. 
 
Om wat voorbeelden te noemen: Loyda kon 
eerst nog niet van een stoeprand af zonder 
stevig vastgehouden te worden. Inmiddels kan 
ze diverse keren de trap die we in huis 
hebben, zonder ondersteuning van ons 
aflopen. Door de massages die Daniel 
dagelijks op zijn gezicht krijgt, is het laten 
lopen van speeksel uit zijn mond aanzienlijk 
afgenomen.  Loyda kon eerst niet met een vork 
eten, nu dus wel. En zo zijn er meer kleine 
vooruitgangen die meer welzijn geven aan het 
leven van de huisgenoten omdat ze zich 
soepeler kunnen bewegen.  
 
Om op een comfortabelere manier te werken, 
willen we een revalidatiekamer starten in de 
garage van het huis (we hebben geen auto, en 
benutten elke plek in huis die we kunnen), 
waar mensen met en zonder supervisie 
oefeningen kunnen doen om hun fysieke en 
motorische conditie te verbeteren. Met de 
collecte is er geld voor de aanschaf van: een  
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Bobath bal; exercise mat; stress ballen; 5 
massage ballen; multi-funcioneel speelhuisje; 
handringen; gevoelige borstel. Alles wat we 
ons momenteel wensen!! Wat een mooi 
cadeau. Hartelijk dank. 
 
Tot slot 
Langs deze weg nogmaals dank voor de 
belangstelling in het werk van de stichting 
Ruach in Juigalpa, wat er gaande is in het 
gemeenschapshuis en in de activiteitenclub. 
Ook voor de morele en/of financiële 
ondersteuning die jullie hebben gegeven( in de 
loop der tijd) en geven!  We maken het samen 
waar, een verschil te maken voor mensen met 
een intellectuele beperking. 
 
Astrid Delleman 

 
Verlichting 

 
Op het moment van schrijven (maart) heb ik 
net de zondagse viering achter de rug. Tijdens 
het inspelen maakte ik kennis met een nieuw 
fenomeen: een knipperlicht. Ik had hier eerst 
‘flikkerlicht’ staan, maar alhoewel dat vakjargon 
is in de binnenvaart (controleert u dat maar 
even via Google), het woord blijkt niet in de 
Dikke Van Dale te staan én tegenwoordig 
zouden één of meerdere personen zich 
onheus bejegend kunnen voelen. Ik zou dus 
‘Dikke’ Van Dale ook niet moeten noemen, 
want dan heb je hetzelfde potentiële probleem. 
Nu maar hopen dat ik niet door de redactie 
wordt geblokkeerd.   
 
Maar goed, het ehh ‘geknipper’ kwam onder de 
klavieren vandaan en daardoor werd het 
spelen met de voeten een uitdaging. Het ging 
namelijk om het TL-balkje welke bestemd is 
om mijn voeten te laten baden in het licht. 
‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ kreeg 
daarmee een andere betekenis. Uiteraard 
probeer je eerst een en ander op te lossen

door het lampje goed in de fittingen te duwen. 
Maar zoals u sinds de vorige column weet, is 
deze hobbymatig organist technisch een 
prutser, dus dat hielp inderdaad niet. 
 
Dan kan je het lampje er maar beter uithalen. 
Zonder licht spelen gaat beter dan met zo’n 
knipperlicht. U zult er geen last van hebben, de 
voorgang(st)er mogelijk wel. Je kijkt immers de 
kerkzaal in en dan zou dat lampje nogal 
afleidend kunnen zijn.  
 
Maar op zichzelf is het een luxeprobleem, wij 
beschikken immers over elektra en kunnen 
daarmee lucht via de windmotor het orgel 
inblazen, alsmede de speeltafel verlichten. In 
1875, toen ons orgel werd gebouwd was dat er 
nog niet, althans niet in de kerk waarvoor ons 
orgel werd gebouwd. Het bewijs daarvan is 
nog zichtbaar. Links en rechts van de organist 
kunt u twee halve scharnieren aan de orgelkas 
zien zitten. Daaraan waren twee ijzeren 
houders bevestigd, geschikt voor kaarsen. 
Geen lamp, maar kaarsen dus. Helaas zijn 
deze kaarsenhouders verdwenen toen ons 
orgel destijds in de Muzenhof te Leiderdorp 
werd opgebouwd. 
 
Aan de andere kant, kaarsen en orgels zijn 
geen gelukkige combinatie. Kaarsen geven 
namelijk warmte af en dat kan al snel gevolgen 
hebben voor het orgel zelf. Orgelpijpen kunnen 
snel reageren op temperatuurwisselingen en 
raken daardoor ontstemd. Zo maakte mijn 
vader ooit mee dat hij met Kerst een kerkzaal 
betrad en constateerde dat iemand bedacht 
had om tussen de orgelpijpen van het front (de 
zichtbare pijpen) 60 brandende waxinelichtjes 
te plaatsen…nog los van alle brandgevaar 
overigens, met in het achterhoofd die 
gruwelijke brand in de Notre Dame (waarbij het 
grote beroemde orgel gespaard is 
gebleven…wonderen bestaan dus!). 
 
Voor wat betreft de windvoorziening verwijs ik 
naar de linkerzijde van ons orgel. Daar heeft 
vroeger een hefboom gezeten, om zo via 
mankracht lucht het orgel in te blazen. De 
hefboom ligt volgens mij nog ergens onder het 
orgel, en het rechthoekige gat is met een stuk 
hout dichtgemaakt. Ik weet overigens vrij zeker 
dat u niet weet wat daar nog meer te zien is. Ik 
ga daar nog een keer een column aan wijden, 
maar ik ben nog bezig met onderzoek. Diverse 
mensen die vroeger het orgel van lucht hebben 
voorzien, hebben hun naam in de kas gekrast 
met de jaartallen erbij. Zo draagt ons orgel 
toch de geschiedenis met zich mee. Ik zal dat 
zelf ook nog een keer doen denk ik…. Nee 
hoor, wees gerustTot slot moet ik nog even 
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iets ophelderen, al schrijvende moest ik 
denken aan de viering van 11 november 2018 
jl. Ik had dienst en het is dan natuurlijk Sint 
Maarten. Dus ik heb tijdens de collecte 
geïmproviseerd op een bekend lied. Na afloop 
waren er twee kerkgangers die vroegen of ik 
‘Daar was laatst

een meisje loos’ had gespeeld. Klaarblijkelijk 
heeft dat dezelfde melodie, maar mijn insteek 
was toch echt ‘Elf november is de dag…dat 
mijn lichtje branden mag’. Nou, dat is dan bij 
deze ook weer toege’licht’.    
 
Frank Resseler 
 

 
 
 
 

Agenda 
 

 Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur. 

 Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur; 

 Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur; 

 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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mei   

Wo 29 13.30 u Poëziemiddag 

Juni   

Di 11 20.00 u Labyrint 

Za 15 16.00-21.00 u Intercultureel wijkfeest 

Do 20  Workshop quiltgroep 
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Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap  
in De Regenboog 

 
 

Datum Bijzonderheden Voorgangers Inzameling 2e mandje 

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 

02-06 m.m.v. musici Pw. C. Hofschreuder PGL 

03-06 19.00 u Eucharistie Pst. T. Visser  

09-06 

Pinksteren 
Viering van de Maaltijd 

m.m.v. 
Regenboogkoor 

Ds. M. Buitenwerf 
RK Pinksteractie / Werk NL 

Missionaris 

16-06 Trinitatis Leden geloofsgemeenschap PGL 

23-06 
Sacramentsdag, 

kerkorkest 
Pw. M. Hoogervorst 

Kerk in Actie, 
Wereldvluchtelingendag 

27-06 19.00 u Eucharistie Pst. T. Visser  

30-06 Viering van de Maaltijd Ds. M. Buitenwerf Diaconie / De Bakkerij 

07-07 
M.m.v. 

Regenboogkoor 
Ds. R. van Waarde, 

studentenpastor 
Kerk in Actie, Binnenlands 

diaconaat 

 
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. 
 


