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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 
 
De zomer is voorbij, een nieuw jaargetijde is 
begonnen. Wat gaat dit seizoen ons brengen? 
Thuis en in de Regenboog? Ds. Mirjam 
Buitenwerf opent dit Bulletin met een 
bemoedigend artikel en roept ons op om vol 
vertrouwen het seizoen tegemoet te zien. 
 
Een soortgelijke oproep doet Jan Gruiters, 
algemeen directeur van PAX, aan het begin 
van de Vredesweek van 21-29 september: 
‘samen laten zien dat het anders kan in deze 
door oorlog en onrecht verscheurde 
samenleving, samen laten zien dat je tot de 
mensen met hoop behoort, dat je onderdeel 
wilt zijn van de verbindende krachten in de 
samenleving.’ Op zondagmiddag 29 
september kunnen we deelnemen aan een 
vredeswandeling en vredeswake in de stad 
Leiden. Nadere details zijn te vinden bij De 
Bakkerij: www.debakkerijleiden.nl/. 
 
Inmiddels heeft de Regenboogzondag, de 
startzondag voor het nieuwe seizoen, 
plaatsgehad op 8 september. Het was een 
inspirerende viering met boeiende gesprekken 
bij en na de koffie (met taart). Eén van de 
gespreksonderwerpen ging over ieders 
plannen voor deelname aan activiteiten in de 
Regenboog. Als u nog geen plannen hebt 
kunnen maken, dan  kan dit Bulletin u 
misschien helpen, want het staat boordevol 
activiteiten in de komende periode. 
 
De redactie wenst u weer veel leesplezier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is weer herfst 
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Opnieuw beginnen 

 
Het nieuwe seizoen is begonnen. We gaan er 
samen weer een mooie tijd van maken in de 
Regenboog. Ik heb er veel zin in! En toch vond 
ik het ook best ingewikkeld om weer te starten, 
vooral voor ons als gezin. Zoals bekend zijn 
we deze zomer verhuisd van Amstelveen naar 
Leiderdorp. En zo’n verhuizing is heftiger dan 
ik van tevoren had ingeschat. Alles moet je 
opnieuw ontdekken en uitzoeken. Onze drie 
kinderen zijn naar nieuwe scholen gegaan. En 
als moeder zou je zo graag de hele dag als 
een klein engeltje op de schouder van je kind 
meereizen, ze willen helpen en beschermen, 
maar dat gaat helaas niet. 
Gelukkig is er tegenwoordig de mobiele 
telefoon, en is de tijd van met een kwartje 
bellen naar je moeder voorbij. Maar ook die 
mobiel biedt geen zekerheid. Nog steeds moet 
je kind zelf naar school fietsen, zelf zijn weg 
vinden op school, zelf huiswerk maken, zelf 
vrienden maken en zelf fouten maken. Je kunt 
elkaar appen als er iets is of als je even iets 
wilt vragen, je hebt sneller contact, maar je 
moet elkaar nog steeds loslaten. 
 
Zekerheid hebben over ons bestaan, de 
zekerheid dat het met onze dierbaren en 
onszelf goed gaat en blijft gaan, dat is wat we 
als mens vaak zoeken. Maar die zekerheid valt 
niet te krijgen, hoe zeer we ook met elkaar 
verbonden zijn tegenwoordig, en alles kunnen 
regelen, organiseren en voorspellen. 
Er zijn veel bijbelse verhalen die gaan over op 
weg gaan en vertrouwen. Denk maar aan 
Abraham die op reis ging. Hij luisterde naar de 
stem van God, die hem opdroeg naar het 
beloofde land te reizen. Daarvoor moest hij 
alles achterlaten, zijn woonplaats, zijn familie. 
Hij ging (samen met Sara, dat gelukkig wel) en 
vertrouwde op de stem van God die hij had 
gehoord. Of denk aan het verhaal over de 
mannen die aan het vissen waren, Jakobus en 
Johannes, die door Jezus werden geroepen

Ze gingen met hem mee, lieten alles achter: 
hun levensonderhoud, hun huis, ja zelfs hun 
vader. Ze gingen op weg omdat ze 
vertrouwden op Jezus en op het verhaal over 
God dat hij hun vertelde. 
 
Wat betekent ‘gaan met God’ voor ons? Wat 
betekent ‘gaan met God’ als je dit seizoen gaat 
trouwen? Als je naar school gaat of studeert? 
Of als je oud bent en steeds minder kan? Als 
je net een kind hebt gekregen? Of als je 
eenzaam bent, of ziek? 
Het mooie van onze geloofsgemeenschap is 
dat we samen de bijbelse verhalen over twijfel 
en vertrouwen horen, en dat we gezamenlijk 
een weg zoeken en gaan met God. Op die 
manier kunnen we elkaar bemoedigen. Laten 
we zo vol vertrouwen een mooi en nieuw 
seizoen tegemoet zien! 
 
Ds. Mirjam Buitenwerf 

 
‘Vrede verbindt over grenzen’,      
 vredesweekthema 2019  

 
Door Jan Gruiters, algemeen directeur PAX  
 
Vredesorganisatie PAX is een 
samenwerkingsverband tussen IKV en Pax 

Christi. PAX is verbonden met zes 

kerkgenootschappen, waaronder de Rooms-
Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in 
Nederland en organiseert ieder jaar de 
Vredesweek, dit jaar van 21 tot en met 29 
september. 
 
Het is de kortste en meest rake definitie van 
vredeswerk die ik ken. Vredeswerk is: de 
verbindende krachten sterker maken en 
verdelende krachten zwakker. Dat is wat PAX 
in essentie wil doen. In door oorlog en onrecht 
verscheurde samenlevingen. Maar ook in onze 
eigen samenleving waarin er ook mensen zijn  
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die zich buitengesloten, ongezien en 
ongehoord voelen.   
  
Verbindende krachten sterker maken. Dat 
klinkt mooi. Maar wat zijn verbindende 
krachten? Voor het antwoord op die vraag heb 
ik weer eens het boek ‘Mensen voor dag en 
dauw’ van Huub Oosterhuis opengeslagen. 
Voor mij was het lezen van dat boek een 
ervaring die mijn leven op een ander spoor 
zette. Het is door dit boek dat ik bij de 
vredesbeweging belandde.  

 
 Oosterhuis schrijft in ‘Mensen voor dag en 
dauw’ op een inspirerende en krachtige manier 
over hoop. De verbindende kracht in de 
samenleving, dat zijn voor mij de mensen met 
hoop. Met hoop bedoel ik niet een vorm van 
optimisme dat alles wel goed zal komen. Het is 
ook meer dan de reflex waarmee je reageert 
op tegenslag of ongeluk: hoop dat het morgen 
beter gaat. Nee, verbindende krachten in de 
samenleving laten zich door meer dan dat 
leiden. Huub Oosterhuis noemt dat de “de 
onherleidbare hoop”. “De hoop die het eerste 
en laatste antwoord is op de wanhoop. (…) De 
hoop die zich stelt als feit tegenover alle 
denkbare en onmiskenbare feiten.”   
  
Hoop in deze krachtige betekenis is, zoals 
dichter en dissident Vaclav Havel het zo 
treffend formuleerde, “een gerichtheid van de 
geest, een gerichtheid van het hart voorbij de 
horizon verankerd.” Zo beschouwd is hoop 
niets minder dan een levensbeginsel.  
  
Het is de kracht van deze hoop die mensen 
een besluit doet nemen. Ze beslissen dat het 
besluit over de toekomst van hun stad, van 
hun samenleving, van de aarde nog niet is 
gevallen. Ja, er zijn machten die over het lot 
van de toekomst lijken te beslissen. En deze 
machten zijn vasthoudend. Meestal hebben we 
beslissingsrecht aan hen toegekend, 
onnadenkend verkwanseld of domweg aan 
deze verdelende krachten overgelaten. Maar 

gelukkig zijn er dan die andere stemmen. De 
stemmen van de verbindende kracht, van de 
mensen van de hoop. Zij zeggen ‘zo kan het 
niet verder’. ‘Het kan anders als we 
verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en 
voor de aarde’. ‘Samen kunnen we besluiten 
dat de toekomst van de samenleving niet vast 
ligt’.   
  
Verbindende krachten kunnen ook, of beter 
gezegd juist, een nieuwe werkelijkheid aan het 
licht brengen. Midden in de chaos van oorlog 
en geweld, in de wanorde van ongelijkheid en 
uitsluiting. Als mensen verantwoordelijkheid 
nemen voor elkaar en open staan voor de 
ander dan kan er iets nieuws ontstaan. Dan 
zijn ze niet langer onmachtige of zelfzuchtige 
individuen, maar een saamhorige en zich 
vrijvechtende verbindende kracht.   
  
Die samenkomende, samenwerkende en 
elkaar versterkende verbindende kracht is 
natuurlijk een opdracht waaraan elke dag 
gewerkt moet worden. Je zou ook kunnen 
zeggen dat het een toekomstvisioen is. Een 
droom waarover de dichter Pablo Neruda ooit 
schreef: “Dan komt de dag, dat wij licht en 
water, aarde en mens bevrijden. Dan zal het 
zijn: alles voor allen.”  
  
Aan het aanbreken van die dag kan gewerkt 
worden als we onszelf als verbindende kracht 
zien en organiseren. Als we mensen van de 
hoop zijn die vandaag besluiten dat het lot van 
de aarde niet vastligt maar door ons is te 
veranderen. 
  

  
Wie een verbindende kracht wil zijn moet ook 
over grenzen heen. Ja, dat kunnen grenzen 
zijn tussen landen, culturen en religies die we 
moeten overbruggen als we ons samen willen 
inzetten voor vrede.   
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Maar het grensoverschrijdende karakter van 
de verbindende kracht ligt ook dichterbij, in 
onszelf.  
  
Verbinding krijgt pas echt betekenis als we zelf 
over drie grenzen heen gaan:  
  
De eerste grens is dat we zelfkritisch moeten 
durven te zijn. Soms zijn we ongemerkt ook 
onderdeel van het probleem of ons niet bewust 
van onze eigen zelfingenomenheid. Zelfkritisch 
vermogen is een eigenschap die we in het 
publieke debat vaak missen. Juist als het om 
ongemakkelijke aangelegenheden gaat. Als 
het gaat over verborgen en minder verborgen 
vormen van discriminatie en uitsluiting. Wist u 
dat een autochtone sollicitant met een 
strafblad in Nederland drie keer vaker wordt 
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan 
een sollicitant zonder strafblad maar met een 
Arabisch klinkende naam?  
  
Een tweede grens die we moeten oversteken 
heeft betrekking op de erkenning van het 
goede bij de ander. Als we echt in gesprek 
willen, als we echt verbinding willen maken 
met mensen buiten onze eigen bubbel, buiten 
onze eigen wijk en gemeenschap dan moeten 
we ook bereid zijn het goede in de ander te 
zien. Ook die bereidheid is lang niet altijd 
aanwezig. Hoe vaak gebeurt het niet dat we de 
ander volledig vereenzelvigen met de 
negatieve eigenschappen die we de ander 
toedichten. Zijn we bereid het goede te zien in 
anders gelovigen, in een vluchteling of 
migrant?  
  
Een derde grens die we moeten overtrekken 
is collectieve actie voor vrede, voor een 
menswaardig bestaan. Als we zelfkritisch zijn 
en als we bereid zijn om het goede in de ander 
te erkennen, dan kunnen we ook met de ander 
samenwerken aan een gedeeld ideaal, aan dat 
toekomstvisioen, aan die dag waarop “alles 
voor allen” zal zijn.  
  
Verbinden. Het wordt gedreven door een 
krachtige hoop die onze blik gericht houdt op 
een visioen dat vandaag al kan beginnen, al 
begonnen is.   
  
Verbinden. Het is niet vanzelfsprekend en 
vrijblijvend. Het zet ons in beweging en drijft 
ons over grenzen heen richting de ander.   
  
Verbinden over grenzen. Dat is gedurfd om 
niet te zeggen revolutionair. Het staat haaks op 
de tijdsgeest die mensen verdeelt en 
onmachtig houdt. Het maakt een 
volhardendevindingrijkheid bij ons los.

Het roept een dieper liggend verlangen van 
mensen naar vrede en een menswaardig 
bestaan wakker.    
  
Verbinden over grenzen kunnen we, of liever 
gezegd, móeten we ook heel concreet maken. 
Door een ander aan de overzijde van een 
breuklijn in onze samenleving op te zoeken. 
Door de dialoog aan te gaan met mensen met 
een andere culturele achtergrond. Door in 
gesprek te gaan met wel-, niet- of 
andersgelovigen. Als we dat zelfkritisch doen 
met oog voor het goede in de ander dan 
kunnen we ook samen in actie komen. Samen 
aan tafel. Samen in een Ambassade voor 
Vrede. Samen een vredeswandeling. Samen in 
een dialoogplatform. Samen in gesprek met de 
gemeente. Samen laten zien dat het anders 
kan. Samen laten zien dat je tot de mensen 
met hoop behoort, dat je onderdeel wilt zijn 
van de verbindende krachten in de 
samenleving.   
  
Dat is wat PAX inspireert, waartoe PAX 
oproept, en waaraan we samen met u willen 
werken.  

  
Bron: https://vredesweek.nl/webshop-
downloads (Inspiratiebundel) 
 
 

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.  
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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 

 
Willen wij een ‘Wijdekerk’ zijn? 
 
Dit jaar was net begonnen toen het verschijnen 
van de Nederlandse vertaling van de 
Nashville-verklaring over ‘Bijbelse seksualiteit’ 
een kleine storm deed ontstaan in de kerken 
en onder LHBT+-mensen (lesbisch, 
homoseksueel, biseksueel, transgender) in ons 
land. Als Regenboog hebben we een korte 
verklaring op de website gezet met de 
boodschap dat bij ons iedereen ongeacht zijn 
seksuele identiteit van harte "welkom" is. Die 
verklaring is na het luwen van de storm weer 
van onze website verdwenen. In Bulletin nr. 4 
(mei-juni 2019) stond als reactie een vertaling 
van het ‘Welkom’ van de Coventry Cathedral 
uit Engeland, die begint met ‘We verwelkomen 
hier speciaal mensen die alleen zijn, getrouwd, 
gescheiden, weduwe of weduwnaar, hetero, 
homo, in de war, welgesteld of platzak’. Zo 
gaat dit ‘Welkom’ nog even vrolijk door 
waardoor het je doet beseffen hoe moeilijk het 
is om echt open te staan voor mensen die 
anders zijn.  
Laten we het hierbij of laten we ons uitdagen 
om actief de kant te kiezen van LHBT+- 
Christenen, die strijden voor een volwaardige 
plek in de kerken? Over die vraag hebben we 
in de afgelopen tijd in verschillende gremia 

gesproken. Heel praktisch zouden we ons als 
Regenboog kunnen aansluiten bij Stichting 
Wijdekerk (www.wijdekerk.nl). Op de website 
van de stichting zeggen zij zelf dit: ‘Stichting 
Wijdekerk is een initiatief van een groep 
christenen, zelf LHBT+-mens of nauw 
betrokken bij LHBT+-mensen. Wij vinden dat 
iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of 
haar kerk. We hebben onze ervaringen en 
krachten gebundeld en delen die op deze site. 
We willen dit doen vanuit de liefde van Jezus 
Christus. Samen zijn Wijdekerk. Om LHBT+-
mensen te ondersteunen bij het vinden van 
een kerk, roepen wij kerken op inzicht te 
verschaffen in hun beleid rond LHBT+-
mensen. Niet iedere LHBT+’er heeft de moed 
om te vragen hoe het beleid van de kerk is, als 
hij er binnenstapt. Op de kaart van Wijdekerk 
kan een LHBT+’er dit van tevoren bekijken’. 

 
 ‘Thomas-viering’ 22 september 
Hiermee zijn ook wij uitgenodigd om een 
antwoord te vinden op deze vraag. Tijdens de 
viering op zondag 22 september gaan we hier 
samen op in. Het wordt een viering die anders 
zal gaan dan gewoonlijk. Het wordt een 
‘Thomas-viering’ waarin er een moment van 
‘heilige chaos’ zal zijn. Na een korte 
overdenking zullen we ons in groepjes opdelen 
om een minuut of twintig met elkaar aan de 
hand van een tekst na te denken over geloof, 
seksualiteit en gastvrijheid voor mensen die 
anders zijn. Daarna wordt de viering afgesloten 
met gebed, een lied en zegenbede. Van alles 
wat er in de groepjes naar boven is gekomen 
wordt een verslag gemaakt. Met dit verslag in 
de hand willen we verder bezien of we ons 
kunnen aansluiten bij ‘Wijdekerk’. In deze 
viering denken en spreken we samen over de 
vraag hoe wij als geloofsgemeenschap open 
staan voor mensen die anders zijn. We hopen 
dat zoveel mogelijk mensen mee willen denken 
en praten! 
 
Gesprek op Zondag. Peterhans van den Broek 
 

 
Allerzielen buiten 
 
Net als de afgelopen jaren, zal ook dit jaar op 2 
november de kerk open worden gesteld voor 
ieder die stil wil staan bij een dierbare die we 
moeten missen. De kerk is open vanaf 17.00 
uur en om 19.00 uur zal dit met een korte 
viering afgesloten worden.  
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Wat wij willen in de Regenboog is, de 
bewoners van de Merenwijk met verschillende 
achtergronden de gelegenheid geven om hun 
geliefden te gedenken. Daarvoor hebben we 
veel mensen nodig die de uitnodigingen deur 
aan deur willen verspreiden. Hopelijk melden 
zich voldoende mensen aan om de flyers met 
uitnodigingen rond te brengen.  
Daarnaast zijn er ook mensen nodig die de 
gastvrijheid van de Regenbooggemeenschap 
handen en voeten willen geven op 2 november 
zelf. Zo kunnen we samen een plaats bieden 
aan al die mensen die wij nooit willen vergeten 
en in ons hart blijven voortleven.  
Wij zijn ook nog op zoek naar een paar dikke 
takken waarmee we een gedenkboom kunnen 
creëren. Dus mocht u gaan snoeien in uw tuin, 
meldt het ons dan even. We zullen u er 
dankbaar voor zijn.  
Wilt u meewerken aan deze activiteit, dan kunt 
u zich aanmelden bij onderstaande personen. 
Heeft u nog vragen laat het dan weten. Samen 
mogen we hieraan handen en voeten geven. 
Samen staan we sterk! 
 
Mede namens Joke Langeveld, (mail: 
jokelangeveld47@gmail.com) 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 
(mail: pastor.regenboog@gamil.com) 
 

Zondag 3 november 
Gedachteniszondag - 
Allerzielen 
 
Op deze zondag zullen we de overledenen 
vanuit ons geloofsgemeenschap herdenken. 
Met name noemen we hen die in het afgelopen 
jaar zijn overleden. Voor hen zal er een lichtje 
worden ontstoken door een familielid. Verder 
zal er ruimte zijn om alle persoonlijke 
familieleden die overleden zijn, te gedenken. 
Wilt u graag de naam van uw dierbare ook 
hardop laten klinken in deze viering? Schrijf 
dan deze naam in het intentieboek dat klaarligt 
voor de viering.  
Voorgangers: Ds. Mirjam Buitenwerf en 
pastoraal werkster Marianne Hoogervorst 

Nieuwe kandelaars 
 
Bij een uitvaart in de Regenboog, is er vanuit 
de familie dikwijls de wens om aan het begin 
van de viering kaarsen te ontsteken waarmee 
we de overledene in het Licht van God 
plaatsen. Tot nu toe gebeurde dat met een 
tafeltje waarop een aantal kleine kandelaars 
stonden met een kaars. Al jaren is het mijn 
wens om grote kandelaars rond de baar te 
kunnen plaatsen. Met mij zijn vele mensen de 
afgelopen tijd op zoek geweest naar zulke 
kandelaars. Er sluiten immers kerken en dus 
zijn er vast ergens kandelaars over. Helaas, na 
veel zoeken, lukte dit niet.  
In het afgelopen voorjaar hebben de AKM en 
het Vicariaat besloten om voor de Regenboog 
nieuwe kandelaars aan te schaffen. Na veel 
zoeken op internet kwamen we uit bij Martijn 
van den Berg van Ambachtelijke Smederij van 

de Geijn in Leiden die deze 
kandelaars zelf ontwerpt en 
maakt. Nadat uitvaartcentrum 
Janson & Bolland een groot 
bedrag toezegde als gift om 
deze kandelaars te kopen, zijn 
we tot het bestellen daarvan 
overgegaan. Binnenkort zullen 
ze in de Regenboog afgeleverd 
worden. Op de foto die in de 
werkplaats is gemaakt, kunt u 
alvast een indruk krijgen van 
deze geweldig mooie 
kandelaars. Ze zullen onze 
uitvaarten meer luister geven. 
We zijn voornoemde 

uitvaartondernemer zeer dankbaar. Ook heel 
veel dank aan alle mensen die zich hiervoor 
hebben ingezet om deze aanschaf mogelijk te 
maken. 
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 

 
Dank 
 
Op 4 juli jl. is onze lieve dochter Mirjam 
plotseling overleden.  
Wij hebben ongelofelijk veel ontroerende 
reacties gekregen uit alle kringen waarin zij 
contacten had. 
In de eerste plaats heel veel van haar grote 
vriendenkring uit Zoeterwoude, waar zij 
geboren is en nog woonde (en wij ook 22 jaar 
gewoond hebben), van de scholen van haar 
zoontje, van haar collega’s en leidinggevenden 
van de politie; uit Leiderdorp, Leiden Zuid-
West/Voorschoten en 
Leidschendam/Voorburg, van haar  
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sportmaatjes, van onze familie en vrienden 
uiteraard en nog vele anderen. 
 
Maar ook heel veel lieve reacties uit de 
Merenwijk, waar Kees en ik nu inmiddels zo’n 
23 jaar wonen.  
Kees en ik willen jullie van harte bedanken 
voor de inlevende mails, lieve brieven en 
bloemen die we ontvangen hebben. En vooral 
ook dank aan hen die met ons het afscheid 
van Mirjam in Zoeterwoude op 12 juli 
meebeleefd hebben. Dat heeft ons goed 
gedaan! 
 
Kees en Corrie van der Zee-Rook 

 
Uit de AKM 

 
Als ik terugkijk op de periode van ons 
´zomerreces´, dan zijn er inmiddels 
tweeëneenhalve maand voorbijgegaan sinds 
de laatste AKM vergadering van juni. 
We beginnen 8 september weer aan een 
nieuw seizoen. Belangrijke beleidsthema’s 
voor de Regenboog staan op de agenda. Dat 
zijn onder andere: de uitwerking van de 
plannen voor het winkelcentrum en de 
mogelijke gevolgen daarvan voor ons gebouw, 
het verder uitbouwen van de band met de wijk, 
het nog meer ‘vergroenen’ van ons gebouw en 
het besturen van de Regenboog met minder 
mensen. Er zijn ook heel veel praktische zaken 
te regelen. Je zou soms bijna denken dat die 
zaken, de reden van bestaan zijn voor een 
bestuur of werkgroep. Maar gelukkig zijn al die 
praktische zaken er om ons hoofddoel te 
realiseren.  
En wat is dat hoofddoel dan, vraag ik me af. 
Zonder hier te gemakkelijk grote woorden te 
gebruiken, doe ik een poging wat ik daar zoal 
onder versta: een oecumenische 
geloofsgemeenschap te vormen waar ieder op 
zijn/haar manier gelovig en geïnspireerd aan 
kan deelnemen, de ander mag ontmoeten en 
zijn haar talent kan inbrengen. Ik merk dat ik 
geneigd ben om dit nog uit te breiden, maar 
laat het bij deze elementen. Ik ben benieuwd, 
hoe u hier tegen aan kijkt. Ik hoor het graag!

Over talent gesproken: op 1 september 
bedankten we Irene Swen voor haar enorme 
inzet gedurende 40 jaar als pianiste en 
organiste in de Regenboog. Zij heeft haar 
talent met ons gedeeld en een grote bijdrage 
geleverd aan de kerkdiensten in de 
Regenboog. Haar muziek heeft ons ontroerd 
en geïnspireerd. Dank je heel hartelijk, Irene!  
 
Truus de Haan, voorzitter AKM  

 
De AKM en onze Penningen 

 
Begin juli is door wijkbewoners van de 
Merenwijk aan de AKM gevraagd of wij mee 
willen helpen bij de inzamelingsactie voor 
Samuel. Samuel is de straatkrantverkoper in 
de Kopermolen, Merenwijk. Er is een 
crowdfundingsactie gestart voor Samuel door 
AH en er wordt een rekening gezocht waarop 
de donaties voor Samuel gestort kunnen 
worden. Na overleg met ons diaconaal 
centrum De Bakkerij wordt besloten om het 
eigen banknummer van de AKM beschikbaar 
te stellen, omdat het een wijkgerichte actie is in 
de Merenwijk. 
Dit is helpen waar geen andere mogelijkheden 
zijn. Mijn aandeel in de actie, is het geld te 
beheren en in een fonds laten staan op onze 
bankrekening. Het betekende ook dat ik begin 
juli met Samuel, Ron (starter van de 
crowdfundingsactie) en Herman (betrokken 
wijkbewoner) om de tafel zit in de supermarkt. 
Ik besef maar weer eens hoe het lot van een 
mens afhankelijk kan zijn van onze regels in 
Nederland. En ook hoe wrang het is om na 
zo’n lange tijd in Nederland weer 
teruggestuurd te worden, want zo voelt het 
wel, onvrijwillig weggestuurd worden.  
Een en ander wordt geregeld en in de loop van 
de maand juli zie ik met grote vreugde aan hoe 
de bedragen binnenstromen op de 
bankrekening van de AKM en op de getfunded 
site. Al met al is er al 10.000 euro opgehaald 
door deze acties! Ik ben geraakt door alle lieve 
steunbetuigingen die met het doneren erbij 
geschreven worden. “God bless you, Samuel!” 
en vele andere. Op de bankrekening van de 
AKM staat inmiddels een fonds voor Samuel. 
Omdat Samuel nog bezig is om te proberen op 
medische gronden een verblijfsvergunning te   
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krijgen, is zijn vertrek uitgesteld en blijft het 
geld in het fonds aanwezig, in afwachting van 
deze beslissing. 
 
Inmiddels zijn de vakanties voorbij en gaan we 
ons opmaken voor de start van het nieuwe 
seizoen. Ook bij de collectes is te zien dat we 
wat rustige weken achter de rug hebben. Fijn 

om te vermelden is dat de bezoekersaantallen 
van onze zondagse diensten weer iets in de 
stijgende lijn zitten in het eerste halfjaar van 
2019, ten opzichte van 2018 (van 97 in 2018 
naar 100 in 2019 per zondagse viering). Dat is 
zeker voor de onkosten die elke dienst weer 
met zich mee brengt een verheugend bericht. 
Laten we hopen op een mooi nieuw seizoen! 

 
 

Datum 
viering 

Bijzonderheden Aantal 
bezoekers 

Eerste collecte: 
voor geloofs-
gemeenschap 

Tweede collecte: 
bestemmingen buiten 
de Regenboog 

   Euro Euro Bestemming 

16 juni    55   98,10   67,75 PGL 

23 juni Kerkorkest   80 138,39 142,95 Kerk in Actie, 
wereldvluchtelingendag 

30 juni    90 126,85 147,35 Diaconie / de Bakkerij 

7   juli Regenboogkoor 110 173,25 164,50 Kerk in Actie, binnenlands 
diaconaat 

14 juli    70 109,20   76.35 PGL 

21 juli    85 115,92   90,50 PGL 

28 juli    60   99,60   84,90 RK Vicariaat 

4   aug    55   92,55   83,10 PGL 

11 aug    60   80,40   82,30 Kerk in Actie, 
werelddiaconaat 

 
Willy Menken, penningmeester AKM 

 
 

Kindernevendienst 

 
Beste kinderen, 
 
Jullie hebben vast een lange zomer achter de 
rug. Met best veel zon, en hopelijk veel leuke 
activiteiten! 
De leiding van de kindernevendienst heeft ook 
weer plannen gemaakt voor het komend 
schooljaar.  
Natuurlijk gaan we weer projecten doen met 
Advent, Kerst en Pasen! En stiekem rekenen 
we zeker op jullie inzet en hulp. Maar eerst 
gaan we met de kinderen van de Italiaanse 
kerk iets samen doen. Wat precies, vertellen 
we nog niet, we houden jullie op de hoogte. 
Ook nieuw is dat elke zondag, als jullie naar de 
kindernevendienst gaan, in de kerk een 
speciaal lied voor jullie gezongen wordt. Om 
jullie feestelijk te begeleiden!

 
We hebben nieuwe lampjes gekocht: ze lijken 
op de oude olielampjes, maar hebben geen 
vlammetjes meer. Ze werken op batterijen en 
verspreiden een LED-licht. Zo kunnen we het 
licht uit de kerk, veilig mee naar onze eigen 
ruimte nemen. 
En: we hebben nog een nieuwe leidster: Alize 
de Witt. Jullie leren haar vast wel kennen in de 
komende tijd. 
 
Kortom: genoeg nieuwe dingen om het weer 
een leuk jaar te maken! Tot gauw in de 
kindernevendienst! 
Groetjes, 
 
Alize, Barbara, Barbel, Bas, Mirjam, Ute, Ella 
en Els 

 
Oproep namens de 
Kindernevendienst 
 
Op de viertafels van de kindernevendienst 
leggen we elke zondag een kleed in de 
liturgische kleur van de betreffende zondag 
(wit, groen, paars of rood). In de afgelopen 
jaren zijn deze vies en rafelig geworden. 
Wie kan voor ons twee sets nieuwe tafelkleden 
maken (ong. 75 bij 150 cm)? Ze mogen effen  
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van kleur zijn, 
maar ook wit met 
een gekleurde 
bies. 
Graag contact 
opnemen met: Els 
Frankhuijzen 

(els.frankhuijzen@zonnet.nl of 071 572 1463) 
Alvast dank namens de kinderen en de leiding! 

 
Kliederkerk in de Regenboog -  
zondag 6 oktober –  
13.00-14.15 uur 

 
Je kent vast 
wel het 
liedje 
‘Jonas in de 
walvis’. Dat 
liedje gaat 
over Jona, 
een man 
die door 
God op weg 
wordt 
gestuurd 
om de 

mensen te vertellen dat ze beter moeten gaan 
leven. Maar Jona heeft daar helemaal geen zin 
in… Op zondagmiddag 6 oktober gaan we 
samen dit verhaal beleven, want dan is er 
Kliederkerk in de Regenboog.  
Bij Kliederkerk kunnen kinderen (3 tot 10 jaar) 
samen met hun (groot)ouders spelenderwijs 
een Bijbelverhaal ontdekken (bijv. met 
knutselen, spelletjes en proefjes doen, liedjes 
zingen). 
Kliederkerk is voor alle kinderen, dus neem 
gerust vriendjes of vriendinnetjes mee! 
Komen jullie ook? Meld je uiterlijk 4 oktober 
aan bij ds. Mirjam Buitenwerf, mail: 
ds.regenboog@gmail.com, tel. 06-40425789 
 
Mirjam Buitenwerf en Marianne Hoogervorst 

 
De Bijbel, hoe leer ik die 
kennen - een bijbelcursus 
 
Veel mensen zijn vertrouwd met de Bijbel. 
Voor anderen is het een boek waar ze maar 
weinig mee hebben. Voor ieder die meer wil 
weten over dit fascinerende boek is er een 
cursus van zes bijeenkomsten met als doel om 
wat wegwijs te worden in de Bijbel. Hoe is het 
boek tot stand gekomen? Hoe lezen we het 

boek, als geschiedenis of als geloofsboek? Is 
het een boek om te lezen of kun je er ook mee 
bidden? En hoe vertel je die verhalen aan 
kinderen, kleinkinderen? Wat betekenen 
bepaalde beelden en de vele getallen in de 
Bijbel? Deze en nog veel meer vragen leven er 
onder mensen.  
Wilt u een antwoord op één van deze vragen 
of heeft u zelf een vraag? Geef u dan op om 
mee te doen. Dit kan tot uiterlijk 25 september 
a.s. Minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers. 
Data: dinsdag 1 – 8 – 15 – 29 oktober en 5 – 
12 november 2019 
Tijd: 13:30-15.30 uur 
Plaats: de Regenboog 
Leiding/aanmelden: pw. Marianne Hoogervorst 
email: pastor.regenboog@gmail.com 

 
Poëziemiddag 
 
De eerste poëziemiddag is op woensdag 25 
september van 14.00 tot 15.30 uur in het 
Stiltecentrum. We lezen dan gedichten rond 
het thema “Moeder”. Het thema moeder-kind is 
geliefd bij veel dichters. Soms is het een haat-
liefdeverhouding, soms blijft de relatie dierbaar 
en liefdevol. 
Wij lezen ernstige en lichtvoetige teksten van 
o.a. Eva Gerlach, Vasalis, Kopland, Tjitske 
Jansen en Neeltje Maria Min. 
Ronald da Costa leidt de middag. 
Kosten € 5,00. Opgave bij Anja Rijken tel. 071 
5216606 

 
Film in de Regenboog 

 
Op donderdag 17 oktober 2019 wordt de film 
‘Jeune Femme’ (regie Léonor Séraille) 
vertoond. 
Paula (31) is blut en zwerft, gedumpt door haar 
oudere minnaar, ontheemd door Parijs. Ze 
voelt zich nergens thuis, maar probeert zichzelf 
opnieuw te vinden. Zo beleeft ze absurde 
avonturen en gaat haar (eigen)wijze gang.  
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Soms kinderlijk onverantwoordelijk, soms sterk 
en zelfbewust. 
Een pracht regiedebuut van Léonor Seraille 
met aanstormend talent Laetitia Dosch als 
Paula in een bijna geheel vrouwelijke crew. 
Aanvang 19:30 uur 
Toegang € 5,00 

 
De Kerktuin in september 

 
Terwijl ik dit stukje schrijf, is de 
verschijningsdatum van het Bulletin nog ver 
weg, maar ik heb goede hoop dat de planten 
waarover ik u wat wil vertellen, uw aandacht al 
hebben getrokken! 
Allereerst: de Judaspenning (lunaria annua), 
direct aan het toegangspad aan de linkerkant. 
Dat is een tweejarige plant die dan ook in het 
eerste jaar van zijn bestaan niet bloeit, maar 
dat in het tweede jaar helemaal compenseert: 
dan tooit hij zich met opvallende paarsblauwe 
bloemen, die vlinders en bijen trekken. Zijn die 
bloemen uitgebloeid dan verschijnen de platte 
ronde zaaddozen, die na enige tijd hun 
buitenste schil verliezen. Wat overblijft zijn 
prachtige zilveren penningen.  
Volgens de legende zou Judas, toen hij zich 
verhing, de dertig zilverlingen die hij had 
ontvangen als loon voor zijn verraad, op de 
aarde hebben gegooid. Op de plek waar de 
munten vielen, groeide de judaspenning. 
 
Dan nog een plant die de aandacht verdient: 
de hemelsleutel (hylotelephium of ook wel 
sedum spectabile). Er staat een bescheiden 
rijtje van deze planten, die reuze hun best 
doen onder de grootste boom in de kerktuin, 
de manna es. Lange tijd een vrij onopvallende 
vetplant, maar eind augustus en als het meezit 
de hele maand september bloeit deze plant 
met roze bloemschermen. Genieten voor bijen 
en vlinders! En wat de naam betreft: misschien 
gelooft niet iedere Regenboger meer in het 
bestaan van de hemel, maar kijkt u toch maar

even goed, dan weet u in ieder geval hoe de 
sleutel eruit ziet! 
 
Ik eindig dit stukje met een dringende oproep: 
het is een mooi gezicht, zowel vanuit de kerk 
als vanaf het fietspad, de kerktuin. We krijgen 
ook veel complimenten en dat is fijn. Maar…. 
het is de vraag hoelang kunnen we het 
onderhoud van de tuin bijhouden met het 
kleine clubje waaruit het tuinteam nu bestaat.  
In oktober is het bijvoorbeeld weer tijd om 
bollen te planten. Het resultaat: een kleine 
keukenhof in het voorjaar wordt ieder jaar wijd 
en zijd in de Merenwijk geprezen maar: al die 
bollen moeten wel de grond in, een flink 
karwei! Vandaar mijn dringend verzoek om 
versterking.  
26 september a.s. van 13.30 tot uiterlijk 15.00 
uur kunt u aan de slag! 
 
Heleen Gombert 

 
Het gaat niet vanzelf  
Werkgroep Wijkcontacten zoekt versterking 
 
Het nieuwe 
seizoen breekt 
aan en er gaat 
weer veel 
gebeuren in de 
Regenboog. 
Daar zijn veel 
vrijwilligers bij 
betrokken en 
voor nodig. Als 
werkgroep 
Wijkcontacten 
zetten wij ons in om nieuwe bewoners in de 
Merenwijk te informeren over, en uit te nodigen 
in de Regenboog. We doen dat door bij nieuwe 
bewoners langs te gaan met een 
informatiepakket en ook staan we elke zondag 
na de viering bij de informatietafel om nieuwe 
bezoekers welkom te heten.  
We vergaderen ca. 6 keer per jaar. In de 
vergadering wisselen we onze ervaringen uit, 
geven ondersteuning aan elkaar en ontvangen 
van de ledenadministratie het overzicht met de 
nieuwe mensen in de wijk die we welkom 
kunnen gaan heten. Het rondbrengen van de 
informatie kost een paar uur.  
 
We zoeken bij onze werkgroep dringend een 
aantal mensen die een stukje van de wijk 
onder hun hoede willen nemen. Op dit moment 
zijn we genoodzaakt, zodra een lid van de 
werkgroep stopt, om de deelwijken alsmaar te 
vergroten waardoor elk lid meer mensen krijgt 
te bezoeken en het werk meer tijd kost.  
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Voor een betere indeling hebben we behoefte 
aan een uitbreiding met vier mensen.   
Wil je onze groep komen versterken of wil je 
nog wat extra informatie hebben, neem dan 
contact op met Mieke Tirion. E-mail: 
mieketirion@gmail.com tel: 5213399 

 
Seniorenmiddag  
donderdag 10 oktober 
 
De laatste seniorenmiddag op 9 mei met het 
thema “Hoe wilt u dat er afscheid wordt 
genomen van u na uw overlijden?” was druk 
bezocht en heel geslaagd. Aan het einde van 
de middag werd de vraag gesteld of het 
mogelijk was nog een keer door te praten over 
praktische zaken bij een overlijden. De 
bezoekgroep organiseert daarom de volgende 
bijeenkomst rond dit thema op donderdag 10 
oktober a.s. van 14.00-16.00 uur. Er zal een 
inleiding worden verzorgd door Teeuw 
uitvaartverzorging uit Bleiswijk, terwijl er na de 
pauze gelegenheid is om vragen te stellen.  
De bezoekgroep van de Regenboog nodigt alle 
geïnteresseerden uit voor deze informatieve 
bijeenkomst. U kunt zich voor vrijdag 4 oktober 
aanmelden op één van de onderstaande 
telefoonnummers of per e-mail. Mocht u geen 
mogelijkheid hebben zelf naar de Regenboog 
te komen, dan zullen wij proberen vervoer voor 
u te regelen. Wij kijken uit naar uw komst! 
 
Mary Pouw-Don, tel. 5215726,  
e-mail: mypouwdon@hotmail.com 
Atty Talma-Kattenwinkel, tel. 5213506,  
e-mail: artalma@hetnet.nl  

 
Oproep voor deelnemers 
lustrum Nieuwjaarsconcert  
12 januari 2020 

Om het nieuwe jaar traditiegetrouw te kunnen 
beginnen met een muzikale middag, starten 
we met het inventariseren wie er komende 
editie mee willen doen. Wie heeft er een mooie 
(muzikale) act? 
Het idee achter het nieuwjaarsconcert is dat 
mensen uit de Merenwijk en m.n.

de Regenboog een middag presenteren voor 
iedereen in de Merenwijk (en daarbuiten). 
Het enige echte, eigen Merenwijkse 
Nieuwjaarsconcert.  
Het concert is van 15:00 tot 17:30 uur.  
Wil je mee (weer) doen? Meld je dan aan bij 
Edo Elstak. 
ejh.elstak@telfort.nl of stuur een appje naar 
0626 971 477. 

 
Fysiotherapeutische 

ondersteuning 

 
Ook al heeft Juigalpa zo’n 70.000 inwoners, 
fysiotherapeuten zijn niet dik gezaaid. En er 
bestaat ook geen gele gids / info op internet 
waar je aan namen en telefoonnummers kunt 
komen van hen die in Juigalpa werkzaam zijn.  
Dus het was een hele klus aan een nieuwe 
fysiotherapeut(e) te komen toen de fysio van 
het ziekenhuis, die ons tot dan toe had 
geholpen en o.a. het revalidatieproject op 
papier had gezet, het door andere activiteiten 
af liet weten. Het vragen aan vrienden en 
bekenden naar namen leverde weinig op. 
Alleen het telefoonnummer van een 
fysiotherapeut, die in Juigalpa woonde, maar 
elders werkzaam was.  En nooit de telefoon 
opnam als ik belde... 
Toen moest ik met Daniel naar een psychiater 
in een privékliniek in Juigalpa. Tussen haakjes: 
die zijn ook niet dik gezaaid in ons stadje… 
Maar de gang doorlopend naar de werkruimte 
van de psychiater, kwamen we langs een deur 
waar een bordje ‘fysiotherapeute’ ophing, met 
tijden van aanwezigheid en telefoonnummers. 
Omdat er op dat moment niemand was, 
noteerde ik de nummers. 
 
Julissa 
Van het één, kwam het ander. De fysio die ik 
belde zat meer in het buitenland dan in 
Juigalpa. Maar had wel een collega met wie ze 
samenwerkte. En zo kwam ik aan het nummer 
van Julissa.   



12 

 

Ik legde uit wat ik zocht en zij was bereid langs 
te komen. Maar daar hing wel een prijskaartje 
aan. Ze vroeg een (standaard) bedrag per 
persoon. Maar ik vroeg of ze akkoord ging met 
een totaal bedrag, voor een uur aanwezigheid. 
Waarin ze ons vooral moest observeren in wat 
we deden met Loyda, Daniel, Maria Elena en 
Jonathan. En coachen door aanvullingen en 
nieuwe oefeningen te instrueren. Ze ging 
akkoord, alhoewel ze daardoor 50% minder 
kreeg dan wat ze eerst vroeg; met een bezoek 
van 1x per maand aan huis! 
Inmiddels is ze twee keer langs geweest. Eén 
keer om te observeren wat we doen en om de 
huisgenoten te leren kennen. De tweede keer, 
de dag daarna, om aanvullingen te geven. 

 Die ze 
naderhand 
ons netjes 
uitgetypt 
toestuurde.  
Natuurlijk 
zijn we 
superblij met 
deze nieuwe 

ondersteuning. En dat we nu de bobath-bal 
functioneler in kunnen zetten. Evenals de 
andere materialen die we hebben gekocht met 
het collectegeld van de Regenboog!  De foto’s 
geven er een goede impressie van. 

 
Legaliseren terrein 
Omdat de collecte veel heeft opgeleverd en de 
gift boven het revalidatieproject uit kwam, 
hebben we met het overige geld een groot deel 
van de onkosten kunnen betalen van het 
legaliseren van het terrein, dat we in november 
2018 van een organisatie hebben gekregen. 
Een cadeautje, waar we erg blij mee waren, 
maar dat dus extra onkosten met zich 
meebracht. Nodig om legaal als eigenaars 
erkend te worden, maar waar we niet op

gerekend hadden.  Wat waren we blij met uw 
gulle gift! 
Op korte termijn denken we niet aan bouwen 
van ons eigen gemeenschapshuis. Want dat 
zijn hele investeringen. We vertrouwen erop 
dat de tijd zal leren wanneer het het juiste 
moment is.   
Samen maken we het verschil. Wij kunnen 
niets zonder uw steun! Blijf ons s.v.p. 
gedenken: in gebed en daad! Gracias! 
 
Astrid Delleman 

 

Wonen overal….  
door Jessica Langenhoff 
 

Op 11 augustus, midden in de vakantietijd, 
zongen we als slotlied Wonen overal…, lied 
419 uit het Liedboek. Een mooi lied in deze tijd 
van het jaar waarin zoveel mensen op pad 
gaan om tijdelijk ergens anders te 'wonen'. We 
hebben het vaak gezongen in Amsterdam bij 
het oecumenisch avondgebed dat ik leidde 
samen met Hannie van der Maat. We leerden 
elkaar kennen in het geloofsverdiepingsjaar 
'Lieverlede' van de Franciscaanse Beweging. 
En zij schreef een vijfde couplet voor 'Wonen 
overal…': 
 

Wonen overal veilig thuis 
avond en morgen een nieuw tehuis 
samen op weg gaan de zon tegemoet 
liefde ontmoeting die leven doet 
mensen veel geluk 
 

Corine vertelde na de dienst over een dooplied 
op dezelfde melodie:  
 

Mensenkind, waar kom jij vandaan 
amper geboren, nog geen naam 
totdat twee mensen, een man en een vrouw 
zeggen: Wat houden wij veel van jou 
... is je naam..  
 

Op internet vond ik de oorspronkelijke tekst. 
Die is helemaal niet zo aardig: 'stil maar kindje, 
ik wieg je, maar als je wat groter was zou ik je 
slaan'! Misschien spreekt daar de wanhoop 
over een kindje dat maar blijft huilen. Een 
schril contrast met de hoopvolle tekst van 
Huub Oosterhuis en Hannie van der Maat.  
 

Frank Resseler vertelde dat hij op deze 
melodie zestien variaties heeft geschreven. Hij 
speelde er tijdens de collecte enkele van. Eén 
was in vijfkwartsmaat en die bracht menigeen 
zachtjes aan het swingen. Heerlijk wat een lied 
met mensen doet. Samen zingen, samen 
praten: mensen veel geluk!  
 

Jessica Langenhoff  
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Wonen overal…. 
door Frank Resseler 

 
Tijdens de viering van 11 augustus jl. zongen 
we ‘Wonen overal’ en dat bepaalde direct 
deels mijn muzikale invulling van de viering. In 
2009 heb ik voor mijn vader een variatiereeks 
(16 variaties in totaal) over dit lied 
‘gecomponeerd’ en ik speelde daar een aantal 
van na de overweging, tijdens de collecte en 
na afloop van de viering. We moeten daarbij 
‘gecomponeerd’ niet overschatten, ik pleeg 
een aantal noten op papier te zetten die in mijn 
beleving wel aardig klinken.  
 
Het lijkt erop dat een aantal van u het wel 
waardeert, hetgeen door mij dan ook wordt 
gewaardeerd. De voorgangster van dienst, 
Mw. Hofschreuder, vertelde na afloop dat ze 
nog van een vorige keer wist dat ik die 
variaties had gespeeld. Dus het programmeren 
van dit lied was zeg maar voorbedachte rade. 
Dit is geen hint aan alle andere voorgangers 
die deze bijdrage lezen, want dan moet ik het 
te vaak spelen en dat wordt saai.  
 
Jessica (die elders in dit Bulletin ook hierover 
schrijft) gaf aan dat één bepaalde variatie 
nogal ‘swingend was’. Klopt, die variatie staat 
in een vijfkwartsmaat. Volgens ‘mijn’ officiële 
partituur is de variatie erna pure jazz. Nog 
swingender, maar daarmee wel ‘too much’ 
voor een viering. Ook al pak ik na de viering 
meestal (ehhh altijd denk ik) wel groots uit (we 
moeten toch het stof een beetje uit het orgel 
blazen…), een viering mag nooit een concert 
worden.  
 
Het op papier zetten van noten is wel iets dat 
ik graag doe, alhoewel mij de tijd veelal 
ontbreekt. Maar net zoals ‘Wonen overal’ is 
muziek ook overal. Ik hoor altijd muziek in mijn 
hoofd. Dat is niet onplezierig. Als ik ergens 
moet wachten kan ik in mijn hoofd een cd 
opzetten (voor de jeugdige lezers: een 
zilverkleurig rond plat schijfje waarop 80 
minuten muziek kan worden opgeslagen) en ik 
kom mijn tijd wel door. Of in mijn hoofd 
ontstaat een melodie, een thema, een

muzikale ingeving die ik in mijn hoofd uitwerk 
tot iets wat tot een muziekstuk zou kunnen 
leiden. Ik schrijf dat vervolgens handmatig op 
muziekpapier, bij voorkeur met een kop koffie 
of een glas (of twee) wijn / rosé bij de hand. De 
vakantie is daarvoor ideaal, dan is namelijk 
met name de wijn / rosé in ruime mate 
voorhanden. Dat verklaart dan ook stukken in 
een vijfkwartsmaat en de term ‘drankorgel’. 
 
Pas als ik de eerste ideeën heb uitgeschreven 
probeer ik het op orgel uit. Dat is dus het 
leuke, je bent creatief bezig, maar je weet het 
pas echt als je het uitprobeert. Als het klinkt 
zoals ik in gedachten had, reden voor nog een 
goed glas uiteraard. Als het helemaal niet 
klinkt, idem… Vervolgens gebruik ik een 
softwareprogramma (Finale) om de 
handgeschreven noten om te zetten in een 
officiële notatie en het eindresultaat wordt 
geprint (en soms dus meegenomen naar de 
Regenboog en uitgevoerd). Maar er gaat nog 
een tijd overheen, omdat je toch al gauw weer 
een paar foute noten ontdekt en / of passages 
wil verbeteren. Ook als je jaren later bepaalde 
stukken weer eens speelt, zie je 
verbeterpunten en dat pas ik dan weer aan. 
Een stuk is dus eigenlijk nooit klaar. Dat geldt 
ook voor bekende componisten, van bepaalde 
beroemde orgelstukken bestaan meerdere 
versies, waarbij de componist verbeteringen 
heeft doorgevoerd ten opzichte van het 
origineel.    
 
Er zit ook een nadeel aan. Als je heel lang 
bezig bent met een bepaald stuk, dan blijft dat 
lang in je systeem zitten. Mijn hersenen 
werken ’s nachts gewoon door, en dan blijft die 
muziek maar doorgaan. Dat kan ik dan even 
niet uitzetten zoals dat bij een cd (voor de 
oudere lezer: de analoge voorloper van een 
mp3-file) wel kan. Dat stuk leg ik dan wel een 
tijdje terzijde en pak het later wel weer eens 
op.  
 
Wel is er nog een groot voordeel van een 
eigen stuk. Ik hielp jaren geleden tijdens een 
concert de organist dhr. Jan J. van den Berg 
(oud-organist van de Nieuwe Kerk in Delft) met 
registreren en bladzijden omslaan. Tijdens een 
eigen (moeilijke) compositie maakte hij een 
duidelijk waarneembare fout, waarop hij al 
doorspelend doodleuk zei: “Maar ik mag dat, 
want het is mijn eigen stuk”… 
 
‘Wonen overal’ doe je meestal in een straat en 
daar heb ik de volgende keer iets over te 
melden. 

 
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 26 september 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; 

 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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

September   

Wo 25 14.00-15.30 u Poëziemiddag 
Oktober   

Di 01 13.30-15.30 u De Bijbel 

Zo 06 13.00-14.15 u Kliederkerk 

Di 08 13.30-15.30 u De Bijbel 

Do 10 14.00-16.00 u Seniorenmiddag 

Di 15 13.30-15.30 u De Bijbel 

Do 17 19.30 u Filmavond 

Di 29 13.30-15.30 u De Bijbel 
November   

Za 02 17.00-19.00 u Allerzielen buiten 

Di 05 13.30-15.30 u De Bijbel 

Di 12 13.30-15.30 u De Bijbel 
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Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap  
in De Regenboog 

 
 

Datum Bijzonderheden Voorgangers Inzameling 2e mandje 

22-09 Thomasviering Ds. M. Buitenwerf Diaconie / De Bakkerij 

26-09 19.00 u Eucharistie Pst. T. Visser  

29-09 
Viering van de 

Maaltijd 
Ds. K. Zwart Kerk in Actie, Kerk en Israël 

06-10 
M.m.v. 

Regenboogkoor 
P.w. M. Hoogervorst 

RK Wereldmissiedag van de 
kinderen 

13-10  Ds. M. Buitenwerf 
Avondmaalsproject, doel nog te 

bepalen 

20-10  P.w. C. Hofschreuder RK Missiezondag 

24-10 19.00 u Eucharistie Pst. T. Visser  

27-10 Hervormingsdag Ds. B. Heubeck PGL 

03-11 
Gedachteniszondag / 

Allerzielen m.m.v. 
Regenboogkoor 

Ds. M. Buitenwerf, P.w. M. 
Hoogervorst 

PGL 

 
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. 
 


