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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 kerstnummer van het Bulletin. 
Misschien moet ik zeggen ‘voor u staat’, want 
velen van u lezen niet de papieren maar de 
digitale versie van het Bulletin. Het openings-
artikel gaat over ‘ontmoetingen’ en is geschre-
ven door de voorzitter van de AKM, Truus de 
Haan. De kerstvieringen staan in het rooster 
achterop dit Bulletin. Ik heb een streep gezet 
onder de aanvangstijd van de kerstnacht-
viering (zoals gebruikelijk om 21.30 uur), 
omdat in het rooster van het vorige Bulletin 
een foutje geslopen is: daar stond bij 
vergissing 19.30 uur. 
 
Ik noem hier enkele opvallende berichten in dit 
Bulletin.  Allereerst het naderende afscheid 
van onze pastor Marianne Hoogervorst. Het is 
nog niet zover, het officiële afscheid is pas op 
17 mei 2020, maar Marianne’s vertrek komt 
wel dichterbij. 
 
Vervolgens komt u een ongebruikelijk artikel 
tegen vanuit de AKM. Ester Korbee schrijft 
over de zakelijke kant van uitvaartdiensten 
vanuit de Regenboog. Het is misschien geen 
plezierig onderwerp om je bij de kerstboom in 
te verdiepen, maar het is goed om enig inzicht 
te hebben in de mogelijkheden die de 
Regenboog biedt. 
 
Met de terugkeer van Rieuwerd Buitenwerf in 
onze geloofsgemeenschap, keert ook het 
Leerhuis Nieuwe Testament weer terug. 
Rieuwerd zal in een zestal avonden ingaan op 
het Onzevader. 
 
Aan de expositiewand in de ontmoetingsruimte 
zijn vanaf 17 december schilderijen van 
Frances Verhaar te zien. 
 
De redactie wenst u een zalig en gezegend 
Kerstfeest toe. 
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 Liefde komt pas tot zijn recht 
in echte ned’righeid. 
In een kribbe en een stal 
volkomen, voor altijd. 
Geen wieg of kraamhotel 
geen babyfoonalarm. 
Maar wat doeken en wat stro, 
zo bleef het Kindje warm. 

 
Ware Liefde in een stal 
bestemd voor allemaal 
kent geen zelfgenoegzaamheid 
is wars van pracht en praal. 
Zij kent geen jaloezie, 
heeft eindeloos geduld. 
Geloof, hoop, liefde, alle drie 
zijn in die stal onthuld. 

  
Volg de herders naar die stal 
waar je de Liefde vindt. 
Bescheiden in het mooiste licht, 
verschenen in een Kind. 
Daar is geen kerstdiner 
geen kerst dat hebzucht tart 
Maar een Kind dat Liefde geeft 
en vrede in ons hart. 

  
Daar voel je de ned’righeid 
van Gods Zoon op aard 
Daar voel jij Zijn Liefde ook 
het is je zoektocht waard. 
’t Is onvoorwaardelijk 
Zijn Liefde voor altijd. 
De Liefde van dat kleine Kind 
waarvan geen mens ons scheidt. 

 
Hans Cieremans

Ontmoeting in de spiegel 
 
Niet lang geleden sprak ik met iemand die mij 
vertelde dat hij ‘s ochtends vaak zichzelf in de 
spiegel aankijkt en zich dan afvraagt: “Wie ben 
ik met mijn 75 jaar geworden en wat heb ik 
allemaal aan kennis en ervaringen 
verzameld?” En meteen daarna: “Wat hebben 
de mensen die ik ontmoet in hun leven aan 
kennis en ervaringen opgedaan?” Draagt niet 
ieder die kennis met zich mee?  En juist dit 
inzicht, dat hij zichzelf elke dag voorhield, 
bracht een diepe verbinding tot stand tussen 
hem en zijn medemens. Zo wilde hij de ander 
zien, zo waarderen.  
 
Ik was er even stil van. En moest erover 
nadenken.  
 
We hielden dat gesprek bij de start van “de 
week van het respect”, een week om in 
scholen met leerlingen te werken aan dit 
belangrijke thema. “Respect” kan waardering 
of aanzien betekenen, maar ik houd het ‘t liefst 
bij een vrij letterlijke betekenis: zien en 
opnieuw zien, zien en omzien naar, en 
vandaar rekening houden met iemand.  
In deze betekenis is respect een woord dat 
een leidraad kan zijn voor elke ontmoeting, van 
waaruit dan vragen oprijzen: “Zie ik jou? Kan ik 
vandaar uit ook omzien naar jou? “ 
 
Nadenkend over het kerstverhaal zag ik ook, 
dat het niet alleen het verhaal van een jong 
gezin is, dat onderweg onder lastige 
omstandigheden een kind zal krijgen, maar 
ook een verhaal van ontmoetingen is. Ik zie 
veel ontmoetingen. Het meest indringend is de 
rol van Maria, een jonge vrouw, misschien een 
meisje nog, dat schrikt van haar 
zwangerschap. “Ik”, zegt ze? “Zal ik moeder 
worden?” Ze zegt “ja”, bij de ontmoeting met 
de engel Gabriël die haar influistert dat dit kind 
op haar weg komt. En in haar is een diep 
geloof, dat het goed komt. Voor dat kind zal ze 
zorgen, wat er ook gebeurt, met welke 
opdracht het ook in de wereld komt. Maria 
ontmoet haar ongeboren kind hier voor het 
eerst. En, zoals veel jonge moeders koestert 
ze de verwachting daarvan, komen er beelden 
van dit kind in haar op en vraagt ze zich ook in 
spanning af, hoe het verder moet gaan met 
haar eigen leven. Daar is moed voor nodig en 
respect voor het kind dat een plaats in haar 
leven zal gaan innemen. Ze weet en voelt 
immers bij deze ontmoeting dat het kind een  



3 

 

andere weg zal gaan dan zij zich nu voor kan 
stellen. 
 
Bij de start van het toen nog nieuwe jaar 2019 
heb ik u en mijzelf gevraagd om er werk van te 
maken om elkaar te leren kennen. Om zo, als 
Regenboog geen afstandelijke en koele 
omgeving te zijn, maar een nabije en warme 
plek vol ontmoetingen met de mensen om ons 
heen. Nu het jaar bijna om is, zie ik prachtige 
voorbeelden in de Regenboog van warmte en 
gastvrijheid, zoals de ontmoetingen bij de 
koffie op zondag, bij tal van activiteiten en 
werkgroepen, de Regenboogdis, de 
woensdagochtenden, het wijkfeest in juni, om 
er maar een paar te noemen.  
 
In deze kerstbijdrage in het Bulletin voeg ik 
aan de vraag van januari jl. nog iets toe. 
Ontmoeten is in ‘de spiegel kijken’ en steeds 

opnieuw vragen: 
wie ben ik als ik jou 
ontmoet en wie 
ben jij? Als ik jou 
ontmoet, wie zie ik 
dan?  Hoeveel 
oordelen staan me 
in de weg om jou te 
zien? En misschien 
hoort daar ook wel 
bij: wil ik mezelf 
ook zichtbaar 
maken, zodat jij 
ook mij kunt zien?  
 

Ik wens u mooie Kerstdagen en hoop dat we 
elkaar in 2020 weer veel zullen ontmoeten.  
 
Truus de Haan, voorzitter AKM 

 
Kerst 
 
Het is bijna Kerst. Samen leven we toe naar 
bijzondere vieringen. In de Regenboog wordt 
door heel veel mensen hard gewerkt om er 
mooie Kerstdagen van te maken. Dat begint al 
als dit Bulletin bij u op de deurmat valt, want op 
14 december is onze Adventsmanifestatie in 
de Kopermolen. Marianne en ik zien ernaar uit 
om samen met u Kerstmis te vieren, te vieren 
dat met de geboorte van het Kind, het licht in 
het donker verschijnt. We wensen u 
gezegende kerstdagen, en een zalig en mooi 
nieuw jaar! 
 
Ds. Mirjam Buitenwerf en Marianne 
Hoogervorst, pastoraal werker

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 

 
Afscheid  
Marianne Hoogervorst 

 
Op 1 februari 
2015 trad 
Marianne 
Hoogervorst in 
dienst van het 
RK Vicariaat 
Merenwijk en 
werd ze een 
inspirerend en 
geliefd pastor in 
onze geloofs-
gemeenschap. 
Helaas gaat 
daar een einde 

aan komen. Per 1 februari 2020 loopt het  
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contract af en kan het wettelijk niet meer 
verlengd worden.  
Om niet midden in het seizoen abrupt zonder 
RK pastoraal werker te zitten en het gat naar 
een opvolger enigszins te overbruggen, is 
Marianne bereid na 1 februari op vrijwillige 
basis nog een aantal keren voor te gaan in de 
vieringen en het Kom-Aan-Tafelproject te 
begeleiden. 
Het officiële afscheid van Marianne staat 
gepland op zondagmiddag 17 mei 2020. 
Inmiddels is het Vicariaat in samenwerking met 
het bisdom Rotterdam en met medeweten van 
de AKM en de wijkkerkenraad op zoek naar 
een opvolger.  
 
Namens het Vicariaat, Ingrid Weitenberg secr. 

 
Maaltijdviering in oecumenisch 
perspectief – een terugblik 
 
Op dinsdag 19 november waren er 30 mensen 
vanuit onze geloofsgemeenschap bij elkaar 
gekomen om met elkaar in gesprek te gaan 
over de maaltijdviering in oecumenisch 
perspectief.  
Peter Paulus, vicevoorzitter van het Vicariaat 
en op deze bijeenkomst avondvoorzitter, 
opende met een hartelijk welkom om 
vervolgens een beeld te schetsen van het 
proces dat aan deze avond voorafgegaan was 
voordat we als geloofsgemeenschap bij elkaar 
konden komen. Daarna hielden de pastores 
ieder een inleiding waarin ze terugkeken naar 
hun eigen wortels, iets schetsten van de 
ontwikkelingen van de tafelviering om 
vervolgens vooruit te kijken naar de toekomst. 
Hoe houden we deze vieringen levendig? Hoe 
kunnen we, in lijn met de moederkerken, 
samen in vreugde de maaltijd vieren? 
De aanwezigen vormden groepjes, en gingen 
met elkaar in gesprek over een vraag die 
gericht was op de persoonlijke beleving van de 
maaltijdviering. Dit gebeurde nadat iedereen in 
stilte voor zichzelf op papier een antwoord op 
de vraag had geformuleerd. De discussies 
waren heel inhoudelijk en tegelijk werd er in 
een ontspannen sfeer met elkaar gesproken.  
In het tweede gedeelte van de avond werd er 
in de groepjes gezocht naar verbeterpunten 
aangaande de maaltijdviering in de 
Regenboog. Uit elk groepje kwamen heel 
goede en bruikbare tips om toe te passen in 
onze vieringen. Zo werd er om meer stilte en 
aandacht gevraagd rond het uitdelen van het 
brood. Ook de suggestie om de delers rond de 
tafel te laten plaatsnemen om zo zelf deel te 
nemen aan de maaltijd van onze Heer vond 
algemeen weerklank. Er waren nog meer

suggesties en naar al die punten zal er in de 
nabije toekomst gekeken worden om ze, waar 
mogelijk, in te voeren.  
 
Tegen 22.00 uur werd deze inspirerende 
avond afgesloten met gebed waarna ieder 
voldaan naar huis terugkeerde. Het was mooi 
en goed om met elkaar van gedachten te 
wisselen over dit essentiële onderdeel van ons 
oecumenisch kerk-zijn. We zien de 
oecumenische toekomst met vertrouwen 
tegemoet! 
 
Ds. Mirjam Buitenwerf 
Marianne Hoogervorst - pastoraal werkster 

 
In de Merenwijk wordt 
gezongen 

 
Kerst is een geliefd feest. Dat betekent ook 
zeker, dat er veel geliefde, sfeervolle liederen 
zijn voor dat feest. Dat zal te merken zijn op 
zaterdag 14 december rond 11 uur in de 
Kopermolen. Het Regenboogkoor zal dan te 
horen zijn met kerstliederen die lekker in het 
gehoor liggen.  
Het is ook fijn om de bekende liederen mee te 
zingen. Overbekende liederen zullen de 
hoofdzaak zijn van het meezingconcert op 
zondagavond 15 december van zeven tot acht 
in De Regenboog. Alle Merenwijkers die graag 
zingen zijn daarbij uitgenodigd. Er werken ook 
een violiste, een fluitist en twee zangsolisten 
mee. De toegang is gratis. 
 
Arie Korteweg 

 
Kerstvieringen in de 
Regenboog 
 
Kinderkerstfeest, 24 december, 18.00 uur 
Drie wijze mannen hebben door hun 
sterrenkijkers een heel bijzondere ster gezien. 
Ze gaan op weg, en na een lange reis komen 
ze aan in.... Leiden! Wil je weten hoe dat  
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verder gaat? Kom dan op kerstavond 24 
december naar het kinderkerstfeest in de 
Regenboog! 
Het kinderkerstfeest begint om 18.00 uur. We 
gaan luisteren en kijken naar het verhaal ‘Een 
ster in Leiden’, en zingen bekende kerstliedjes. 
Iedereen is van harte welkom: kinderen, 
vaders, moeders, opa’s en oma’s.  
 
Kerstnachtviering, 24 december, 21.30 uur 
Sfeervolle viering waarin pastoor Van Ogtrop 
voorgaat, met muzikale omlijsting door het 
koor Arcobaleno. 
 
Kerstochtendviering, 25 december, 10.00 
uur 
Samen vieren we op feestelijke wijze Kerst, het 
feest van het licht van het Kind. Marianne 
Hoogervorst (pastoraal werker) en ds. Mirjam 
Buitenwerf gaan samen voor in deze viering. 
We vieren de Maaltijd van de Heer met brood 
en wijn, en druivensap voor de kinderen. Met 
medewerking van het Regenboogkoor. 

 
Kerkorkest 
 
Tijdens de viering van zondagochtend 2 
februari 2020 kunnen we weer genieten van 
ons Kerkorkest. Als u het ook leuk vindt om 
een keer mee te musiceren, dan 
bent u van harte welkom. We oefenen de 
avond tevoren. U kunt zich aanmelden 
bij Swanette Jukema s.jukema@hetnet.nl 

 
In memoriam Martha Zanting 

 
 
Op maandag 4 november is Martha Zanting na 
een jaar van ernstig ziekzijn overleden. Martha 
is 80 jaar oud geworden. Op de kaart staat een 
prachtig beeld van een koor afgedrukt. Het 
typeert Martha ten voeten uit. Muziek, en 
vooral zelf zingen, was een belangrijk

  
onderdeel in haar leven. Zo was zij vanaf het 
eerste uur betrokken bij de scratchuitvoering 
van de Messiah in de Pieterskerk hier in 
Leiden. 31 keer heeft ze meegezongen. De 
laatste keer alleen de repetities, toen was ze te 
moe om ook mee te zingen bij de uitvoering.  
Martha is samen met haar man Henk ruim 40 
jaar lid geweest van onze 
geloofsgemeenschap. Samen hebben ze heel 
wat vrijwilligerswerk op zich genomen. 
Zorgelijk was voor haar de tijd dat Henk steeds 
meer ‘verstrikt’ raakte in zichzelf door de 
dementie. Het is nog maar 16 maanden 
geleden dat zij haar geliefde Henk uitgeleide 
heeft gedaan. Ze had zich verheugd op een 
wat zorgelozer leven nu Henk op zijn 
bestemming was gekomen. Niets was minder 
waar. Vlak na het overlijden van Henk, werd er 
bij Martha een tumor in de darmen ontdekt. Ze 
heeft er echt alles voor over gehad om die 
ziekte te bestrijden, maar helaas, het mocht 
niet zo zijn. Dankzij de trouw en inzet van 
enkele vriendinnen was het leven nog een 
beetje aangenaam. Dankbaar ben ik voor het 
vertrouwen dat ze mij in al die jaren heeft 
geschonken. Zeker in de laatste maanden, 
hadden we heel diepgaande gesprekken over 
het geloof. Daarin kwam veelvuldig de Martha 
uit het evangelie ter sprake. In de overweging 
die ik hield bij haar afscheid heb ik de vraag 
gesteld: ‘is het waar dat het beeld van de 
Martha in het evangelie ‘onze’ Martha is?’ 

Daarvoor 
had ik het 
schilderij van 
Johannes 
Vermeer 
meegebracht. 
Als je nauw-
keurig kijkt 
naar dit schil-
derij dan zien 
we dat Jezus 
de verbin-
dende figuur 
is tussen 

Martha en Maria. Terwijl Jezus zijn hand 
uitstrekt naar Maria kijkt hij op naar Martha die 
brood en wijn aandraagt.  
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Brood en wijn zijn tot op de dag van vandaag 
voor velen onder ons van een diepe, rijke, 
religieuze betekenis. Jezus laat in dit schilderij 
zien dat het zowel om het samen eten gaat als 
het samen luisteren naar het Woord. 
Herkennen wij hierin niet ‘onze’ Martha? Zij die 
hield van samen zijn, samen eten, samen 
koffie drinken. Maar tegelijk kon Martha 
bijzonder goed luisteren. Dat maakte haar 
geliefd in en buiten de Regenboog. We zullen 
haar gaan missen. Maar als wij in het 
voetspoor van haar gaan, Martha en Maria zijn 
in ons dagelijkse leven, dan zal er iets van het 
Koninkrijk van God zichtbaar worden onder 
ons. 
 
Pw. Marianne Hoogervorst 

 
Uit de AKM...... 

 
Ook in november kwam de AKM bij elkaar. 
Ester, Willy, Harry, Cécile, Mirjam en ikzelf 
zaten om 9.00 uur ’s ochtends weer met de 
agenda voor ons. Zoals gebruikelijk startten we 
de vergadering met een korte inspiratie. Deze 
keer werden we deelgenoot gemaakt van de 
ingrijpende gebeurtenissen in de familie van 
één van ons. Ook nu weer bleek, dat we niet 
alleen een bestuur willen zijn dat een agenda 
afhandelt, maar ook elkaars begrip en steun 
nodig hebben. Of, zoals Noortje Luning ons 
leerde: we zijn niet slechts werkgroep, maar 
ook kerkgroep! 
Deze keer spraken we vrij uitvoerig over hoe 
wij als Regenboog het best onze communicatie 
op kunnen pakken. Wat doen we goed, wat 
kan er beter? Welke behoefte aan informatie 
en communicatie is er vanuit de verschillende 
groepen: onze eigen geloofsgemeenschap, 
belangstellenden, mensen in de wijk, etc. We 
hebben een mooie en goed gevulde website, 
het Bulletin, het Mierenboekje, onze 
Weekagenda, de artikelen in het Leids 
kerkblad, Rondom de Kerk, de rubriek van de 
Raad van Kerken in het Leids Nieuwsblad e.d.

We bouwen daarbij voort op hetgeen in veel 
jaren ontwikkeld is en zoeken naar middelen 
om onze communicatie nog beter te laten 
verlopen. We zullen daarbij bijvoorbeeld nog 
veel meer gebruik kunnen gaan maken van 
nieuwe bronnen, websites, apps, zoals de 
Merenwijkagenda. Maar ook is het belangrijk 
dat we bekend zijn met de mensen in wijk en 
stad om ons heen, samenwerken met anderen 
en contacten onderhouden. Om elkaar te 
voeden met informatie en goede contacten te 
onderhouden hield de Leidse PGL een goed 
bezochte “communicatieborrel” in de 
Regenboog waarbij vertegenwoordigers van 
alle Leidse PKN-kerken waren uitgenodigd. 
Een mooi initiatief om elkaar te leren kennen 
en van elkaars expertise gebruik te kunnen 
maken. Hier vermeld ik toch ook graag nog dat 
het voor velen onmisbare Mierenboekje weer 
een nieuwe editie heeft. Hulde aan Edo Elstak 
en Marianne de Kuyper voor het vele werk dat 
zij hieraan besteed hebben! 
Ook kwamen aan de orde: de besluiten die we 
na rijp beraad hebben genomen over de 
kosten van uitvaarten. Elders in dit Bulletin 
vindt u hierover een artikel.  
Mirjam deed verslag over een interessant 
Minisymposium Levensvragen dat zal leiden 
tot het organiseren van een dagdeel over de 
ouderdom, eenzaamheid en levenseinde.  
 
Truus de Haan, voorzitter AKM 

 
De AKM en onze Penningen 

 
In het dankwoord van Stichting Kinderen van 
de Voedselbank staat: “Hartelijk dank voor uw 
reactie en uiteraard dat wij een mooie donatie 
mogen ontvangen. Zeker zo rond de 
decembermaand komt dit heel mooi uit en 
gaan wij er weer een aantal kinderen heel blij 
mee maken.” Vorige keer schreef ik over de 
gift van onze gemeenschap aan de Stichting 
Kinderen van de Voedselbank. Het geld wat 
nog op de bankrekening stond van de 
milieugroep (€ 850,00) is voor 2/3 deel 
geschonken aan deze stichting en het andere 
1/3 deel gaat naar ons eigen kerstfeest,  



7 

 

waarmee we andere kinderen blij maken.  Met 
dank aan de mensen van de milieugroep. 
 
Verder heb ik een primeur voor u. Zoals u 
wellicht hebt gemerkt ben ik nog steeds de 
eerste zondag van elke maand aanwezig om 
collectebonnen te verkopen. Daarnaast heb ik 
ook regelmatig bestellingen via de website van 
de Regenboog. Begin november had ik voor 
het eerst betalende klanten op de zondag, die 
met hun telefoon, gelijk het bedrag 
overgemaakt hebben. Een primeur, en erg 
makkelijk voor de penningmeester. 
 
De actie die voor Samuel opgestart is loopt 
nog door. In eerste instantie is zijn hernieuwde 
aanvraag bij de Immigratie en 
Naturalisatiedienst afgewezen. Een 
teleurstelling voor Samuel en de groep die om 
hem heen staat. Samuel heeft besloten in 
beroep te gaan met een andere advocaat. De 
groep in de Merenwijk wacht deze procedure 
af en dat betekent dat Samuel langer in 
Nederland zal verblijven.  Het verlengde verblijf 
brengt kosten met zich mee en mocht u nog 

willen doneren, graag! Er liggen flyers in de 
Regenboog met uitgebreide informatie. 
 
Zo aan het einde van het jaar wil ik u nog 
graag wijzen op de mogelijkheid om de koffie 
en thee gelden voor 2020 (€ 0,50 per 
consumptie) alvast vooruit over te maken op 
de bankrekening van de AKM: NL70 INGB 
0002 5811 91 onder vermelding van ‘koffie 
2020’.  Als u nu betaalt hoeft u er het hele jaar 
niet meer aan te denken en het is makkelijker 
voor de geldtellers. 
 
Laat ik afsluiten met te vermelden dat onze 
geloofsgemeenschap op 12 november mede 
ondertekenaar is geweest van het Handvest 
voor Compassie. Wij ondertekenen, samen 
met de gemeente Leiden en 80 organisaties, 
het belang van compassie: ’vanuit ons hart 
gevoel en medeleven naar de ander toe 
tonen’. De volledige tekst kunt u elders in dit 
Bulletin vinden.  
Laten we vooral veel inspiratie halen uit deze 
initiatieven en met een compassievol hart het 
nieuwe jaar tegemoet treden. 

 

Datum 
viering 

Bijzonderheden Eerste collecte: 
voor geloofs-
gemeenschap 

Tweede collecte: 
voor bestemmingen buiten de Regenboog 

  Euro Euro  

13 okt Kerkorkest 115 129 DEAL*, avondmaalsproject van De 
Bakkerij 

20 okt  137 104 RK Missiezondag 

27 okt  129   88 PGL 

3 nov Regenboogkoor 
Allerzielen 

204 155 PGL 

10 nov    87   73 RK Zondag voor de Oecumene 

17 nov  156 104 RK Nationale jongerencollecte 

PGL= Protestantse Gemeente Leiden; *DEAL is een project van Leidse studenten dat vrouwen in 
Zambia, Tanzania en Cambodja leert te investeren in hun toekomst. 
 
Willy Menken Penningmeester AKM 

 
Actie Kerkbalans 2020 
 

Onze kerk 
heeft voor al 
onze gemeen-
teleden een 
eigen bete-
kenis. Een 
plek om tot 
jezelf te 
komen of 
anderen te 

ontmoeten, een gebouw om tot rust te komen, 
te gedenken, een plek om te vieren en te 
geloven. We willen een plek zijn waar iedereen 
terecht kan, of je nu lid bent of niet.

 
 
De kerk moet voor zijn eigen inkomsten zorgen 
en er zijn veel kosten. Zoals het onderhoud en 
beheer van het kerkelijk centrum, gas, water, 
elektra en de salarissen van de 
beroepskrachten. Daarnaast zijn ook aan de 
activiteiten, die voor jong en oud worden 
georganiseerd, kosten verbonden. Voor al 
deze kosten vragen we aan onze 
gemeenteleden jaarlijks om een financiële 
bijdrage. Dat doen we via de Actie Kerkbalans, 
ieder jaar in januari.  
 
Geeft u ook om onze kerk?  Doe dan mee en 
geef als het kan ruimhartig.  Samen kunnen we   
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van betekenis zijn en blijven, ook voor de 
mensen om ons heen. 
Geef voor je kerk. 
Ook in 2020 is het thema van de campagne: 
“Geef voor je kerk”. De actieperiode is van 20 
januari t/m 31 januari 2020. De enveloppen 
worden vanaf maandag 20 januari 2020 bij u 
thuis bezorgd en uiterlijk 28 januari 2020 weer 
opgehaald. Degenen die digitaal de jaarlijkse 
toezegging doen, ontvangen per e-mail bericht. 
 
Namens de werkgroep Actie Kerkbalans, 
Elly Visser. 

 
10 jaar Leiden Compassiestad 
 

 
Met trots kan ik, Willy Menken (AKM) u melden 
dat de Oecumenische Geloofsgemeenschap 
wederom, net als 10 jaar geleden bij de start, 
ondertekenaar is van de Charter of 
Compassion, oftewel het Handvest van 
Compassie, waaronder de stad Leiden en 80 
andere organisaties op 12 november, tijdens 
een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis, 
hun handtekening hebben gezet. Marleen 
Damen, loco burgemeester van de stad 
Leiden, heeft de website voor dit platvorm 
feestelijk geopend: 
www.leidencompassiestad.nu 
 
Hieronder de volledige tekst van het Handvest 
voor Compassie: 
 
“Het principe van compassie of mededogen ligt 
ten grondslag aan alle religieuze, ethische en 
spirituele tradities; steeds opnieuw wordt 
daarmee een beroep op ons gedaan alle 
anderen te behandelen zoals wij zelf 
behandeld willen worden. Compassie is onze 
drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten 
voor het verzachten van het leed van onze 
medeschepselen, om terug te treden uit het 
middelpunt van onze wereld en een ander voor 
het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen 
aan de onschendbare heiligheid van ieder 
mens en een ieder, zonder enige uitzondering, 
te behandelen met volstrekte waardigheid, 
billijkheid en respect

Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel 
in het openbare als in het privé-leven voor te 
waken geen enkele vorm van leed te 
veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, 
door de kwaliteit van het leven van een ander 
te verslechteren, door de grondrechten van die 
ander te misbruiken of te ontkennen, en door 
haat te zaaien met laatdunkende uitingen over 
anderen – zelfs over onze vijanden – doen wij 
de menselijkheid die wij allen met elkaar delen 
geweld aan. Wij erkennen dat wij er niet in zijn 
geslaagd een leven te leiden vervuld van 
compassie en dat sommigen uit naam van hun 
religieuze overtuiging het totale menselijke 
leed zelfs groter hebben gemaakt. 
 
Daarom roepen wij iedere man en vrouw op 
om: 
• compassie opnieuw te maken tot de kern van 
moreel handelen en van religie terug te keren 
naar het oude principe dat iedere interpretatie 
van geschriften die aanzet tot geweld, haat of 
minachting geen enkele legitimiteit heeft. 
• garant te staan voor de verstrekking van 
correcte en respectvolle informatie over andere 
tradities, godsdiensten en culturen aan 
jongeren 
• positieve waardering van culturele en 
religieuze verscheidenheid te stimuleren 
• bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op 
kennis, voor het leed van alle mensen, ook van 
hen die wij als onze vijanden zien. 
 
Het is van wezenlijk belang dat wij compassie 
in onze gepolariseerde wereld maken tot een 
duidelijke, lichtende en dynamische kracht. 
Indien compassie is geworteld in principiële 
vastbeslotenheid om uit te stijgen boven 
egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en 
religieuze grenzen overbruggen. Als product 
van onze wezenlijke afhankelijkheid van 
elkaar, speelt compassie een fundamentele rol 
binnen menselijke relaties en bij een 
volwaardig mensdom. Compassie voert naar 
verlichting en is onmisbaar voor het realiseren 

van een eerlijke 
economie en een 
harmonieuze 
wereld-
gemeenschap die in 
vrede leeft met 
elkaar.” 
Dit handvest is 10 
jaar geleden op-
gesteld door men-
sen uit de hele 
wereld, mede door 

rabbijn Awraham Soetendorp, rabbijn van een 
liberaal Joodse Gemeente.  
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Hij geeft in zijn toespraak op 12 november in 
het stadhuis van Leiden aan, dat compassie 
een kwestie is van volhouden, hij bedankt 
Leiden voor het geven van vleugels aan deze 
charter! Er is kracht voor nodig om de mens 
boven zichzelf te laten uitstijgen. Hij geeft ook 
aan dat geen enkele uitleg van de Schrift 
aanleiding kan zijn tot aanzet van geweld.  
 

 Ook Marilyn 
Turkovich, al 
10 jaar direc-
teur van de 
internationale 
Charter for 
Compassion 
in Seattle 
(VS), spe- 
ciaal naar 
Leiden 
gekomen,  
geeft in haar 
toespraak 

aan dat wij verantwoordelijkheid hebben naar 
de volgende generaties en dat het belang-
rijkste is dat we in beweging blijven. Ook zij 
bedankt Leiden hartelijk en meldt dat er in de 
wereld al 440 steden zijn die compassieste-
den zijn. In Nederland zijn dit Rotterdam, 
Amsterdam, Zoetermeer, Groningen, 
Apeldoorn en Nijmegen. 
 
De tekst waarmee onze Oecumenische 
Geloofsgemeenschap heeft getekend is: 
“Zo veelkleurig als De Regenboog, de naam 
van onze kerk en oecumenische 
geloofsgemeenschap, zo willen wij ook naar de 
wereld om ons heen kijken. Wij ondertekenen 
van harte het handvest van compassie mee, 
omdat wij ons in liefde willen verbinden met 
alle mensen dichtbij en veraf.” 
 
Willy Menken, AKM 

 
Nieuw uitvaartbeleid van onze 
Geloofsgemeenschap 
 

De afge-
lopen 
periode 
heeft de 
AKM zich 
bezig 
gehouden 
met de 
vraag, hoe 
wij een 
beleid 
konden 

formuleren ten aanzien van uitvaarten in onze 
Geloofsgemeenschap. Dit beleid houdt zowel 
rekening met het feit dat wij een 
Oecumenische Geloofsgemeenschap zijn, als 
met de tradities die binnen de verschillende 
moederkerken een rol spelen.  

 
Wij hebben gemeend, dat nu wij bijna 50 jaar 
een Oecumenische Geloofsgemeenschap 
vormen, er voor de nabestaanden van leden 
van onze Geloofsgemeenschap geen 
verschillende kosten in rekening gebracht 
moeten worden voor een uitvaart van een lid 
van deze Geloofsgemeenschap, of deze nu 
verbonden was aan deze of gene moederkerk, 
dan wel alleen aan de oecumenische 
geloofsgemeenschap.  

 
Dit betekent dat wij als AKM in overleg met de 
Stichting Beheer, een eenduidig tarief van 
€550 hebben afgesproken voor een uitvaart 
van ieder lid van deze Geloofsgemeenschap.  

 
Voor deze prijs van €550 wordt een uitvaart 
verzorgd 
• door een voorganger van de Regenboog  
• met begeleiding door een organist 
• in de kerkzaal van kerkelijk centrum de 
Regenboog met gebruik van de beamer met 
een standaard gedrukt liturgieboekje  
• met de beschikbaarheid van het stiltecentrum 
voorafgaand aan de uitvaart voor de 
overledene en de naaste familie. 

 
Was het de wens van de overledene of stellen 
de nabestaanden het koor op prijs, dan wordt 
er €200 extra in rekening gebracht.  

 
De huur van de ontmoetingsruimte en de 
catering na afloop van de uitvaart, worden 
afzonderlijk in rekening gebracht.  
Langer verhuur van het stiltecentrum is in 
overleg mogelijk en wordt ook apart in 
rekening gebracht. 

 
Een duidelijk verschil tussen de tradities is het 
al dan niet houden van een collecte tijdens een 
uitvaart. Als het een uitvaart van een lid, 
verbonden aan de Rooms Katholieke kerk 
betreft, wordt er vaak een collecte gehouden. 
Dit is in de protestantse traditie niet 
gebruikelijk. Afgesproken is dat de familie en 
de voorganger in overleg bepalen of een 
collecte op zijn plaats is. 
 
Dit nieuwe beleid zal ingaan op 1 januari 2020.  
 
Er zal een folder worden gemaakt, die door de 
beheerder gebruikt kan worden in gesprek met 
uitvaartondernemers en familieleden. Deze   
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folder wordt ook op de website van de 
Regenboog gepubliceerd. 
 
Namens de AKM,  
Ester M. Korbee-van Hille, 
secretaris 

 
Terugblik Allerzielen Buiten 
 
Op de dag waarop de katholieke kerk haar 
overledenen herdenkt, stonden de deuren van 
het Kerkelijk Centrum de Regenboog 
wagenwijd open om ieder die dat wilde de 
gelegenheid te geven zijn geliefden te 
herdenken. De wind blies de deuren 
voortdurend open en buiten was het bar en 
boos weer. Toch kwamen er ruim 100 mensen 
naar de kerk. Na een hartelijk welkom ging 
men de kerkzaal binnen die prachtig en 
sfeervol was ingericht. Opvallend was dit jaar 
het grote aantal kinderen dat samen met 
ouders en/of grootouders een kaarsje kwam 

opsteken en 
een kaartje met 
de naam van 
hun  dierbare 
in de gedenk-
boom kwam 
hangen. Ook 
waren vele 
bezoekers 
dankbaar voor 
het luisterend 
oor in de 
ontmoetings-
ruimte waar 
vrijwilligers de 
mensen 

ontvingen met koffie / thee. Aan de reacties 
van de bezoekers werd het duidelijk dat deze 
activiteit zeker in een behoefte voorziet en niet 
meer is weg te denken in onze jaarkalender. 
Om 19.00 uur werd dit alles afgesloten met 
een korte viering waarin we de namen van alle 
dierbaren op Gods hoogte hebben gebracht. 
Dank, heel veel dank aan allen die dit mogelijk 
hebben gemaakt. Het is een activiteit van de 
gehele gemeenschap, zo blijkt. Denkt u maar 
eens aan alle mensen die dit jaar tot drie keer 
toe bij elkaar kwamen om de flyers op 
straatnaam en wijk te sorteren. Door een fout 
in de bestelling kon dit niet in één keer. Maar 
ook dank aan hen die flyers hebben 
rondgebracht. Dank ook aan de mensen die 
geholpen hebben bij de concrete 
voorbereidingen zoals: flyers laten drukken, 
bloemen bestellen, de zaal versieren, mensen 
ontvangen met koffie en thee, een luisterend 
oor bieden enz. enz.  SAMEN als

geloofsgemeenschap hebben we dit mogelijk 
gemaakt. Dank daarvoor! 
 
Joke Langeveld 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 

 
Het sacrament van het Vormsel  

 
Op zaterdag 16 mei 2020 om 19.00 uur zal de 
bisschop van Rotterdam Mgr. J. van den 
Hende het sacrament van het Vormsel 
toedienen aan allen die mee hebben gedaan 
aan de voorbereidingen daarvan. De viering is 
in de Petruskerk te Leiden en is gericht op alle 
deelnemers uit Leiden en omstreken. Zit je in 
groep 8 of hoger en heb je belangstelling 
hiervoor of wil je meer weten, neem dan 
contact op met mij, Marianne Hoogervorst – 
pastoraal werkster. De definitieve 
aanmeldingen moeten voor de kerstvakantie 
binnen zijn.   
 
Marianne Hoogervorst – p.w. 
E-mail: pastor.regenboog@gmail.com 

 
Kom aan Tafel 

 
Op zondag 19 april zullen we in de 
gemeenschap Kom aan Tafel vieren. 
Tenminste…. Als er kinderen zijn die hieraan 
willen meedoen. Het is beslist noodzakelijk dat 
de kinderen worden aangemeld. Dit om alles 
goed te kunnen voorbereiden. Denkt u  
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bijvoorbeeld maar eens aan het kopiëren van 
het project.  Alle kinderen van de 
Regenbooggemeenschap die gedoopt zijn en 
in groep 4 zitten (of hoger!) zijn van harte 
welkom. 
De data voor de ouderavonden zijn: dinsdag 
18 februari en dinsdag 24 maart. Aanvang 
20.00 uur 
Op deze ouderavonden wordt aan de ouders 
het project uitgelegd en de eigen taken 
toegelicht.  De kinderen komen bij elkaar op de 
volgende data: 3 maart - 10 maart - 17 maart - 
24 maart - 31 maart -14 april. Telkens op een 
dinsdag van 16.00 – 17.15 uur. 
Heeft u nog vragen dan kunt u zich wenden tot 
onderstaande personen. 
• Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 
• Ds. Mirjam Buitenwerf 
• Maja van Spaandonk tel. 06-10036168 
Graag uw kind aanmelden bij onderstaand 
adres. 
majavanspaandonk@gmail.com 

 
Poëziemiddag 
 
Woensdag 8 januari tussen 14.00 en 15.30 uur 
lezen wij nog een enkel gedicht van Neeltje 
Maria Min. Daarna gaan wij verder met het 
thema “het (klein)kind”, met ontroerende, soms 
grappige teksten van o.a.  Fleur Bourgonje, 
Vasalis, Ida Gerhardt en Ted van Lieshout. 
Een middag om nu al in de (nieuwe) 
jaaragenda te schrijven. 
Ronald da Costa leidt de middag. 
Kosten € 5,00 
 
Opgave bij Anja Rijken tel 071 5216606 

 
 

12 januari 2020 
 
Voor de vijfde keer willen we samen het 
nieuwe jaar beginnen met een muzikale 
middag. Het concept slaat aan bij zowel het 
publiek als de musici. Een goede reden om dit 
jaar op dezelfde leest een middag te 
organiseren. Muziek voor iedereen door een 
aantal enthousiaste musici. Een eigen 
Merenwijks Nieuwjaars Concert. 

Individuele optredens van musici uit de 
Merenwijk en de Regenboog in het bijzonder. 
Het concert duurt van 15:00 uur tot 17:30. 
Daarna kunnen we met elkaar nog even 
gezellig napraten in de ontmoetingsruimte. 
 
De toegang voor het concert is gratis, met een 
deurcollecte voor het bestrijden van de kosten. 
Het nieuwjaarsconcert is door en voor 
iedereen. Het wordt, door de verschillende 
optredens, een heel afwisselend programma 
met instrumentale muziek maar ook met zang. 
Komt allen genieten van dit heerlijk gevarieerd 
programma! 
 
Edo Elstak 

 
Kliederkerk in de Regenboog  
 
Na de mooie Kliederkerkviering in oktober over 
Jona, organiseren we weer een Kliederkerk op 
zondag 16 februari, van 13.00 tot 14.15 uur. 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 liefst voor 13 
februari aan bij ds. Mirjam Buitenwerf, e-mail: 
ds.regenboog@gmail.com, tel. 06-40425789 

 
Leerhuis Nieuwe Testament: 
het Onzevader 

 
Het Onzevader is misschien wel de bekendste 
en meest gebruikte bijbeltekst (Matteüs 6:9-
13). Het gebed bestaat uit korte regels die stuk 
voor stuk aanleiding geven tot verdere 
verdieping én een goed gesprek over ons 
eigen geloof. In zes avonden bespreken we 
het gebed – we starten steeds in het heden: 
welke associatie roept een regel of een thema 
bij ons op; vervolgens verdiepen we ons in 
bijbelteksten uit Oude en Nieuwe Testament 
om de regel te begrijpen vanuit de wereld van  



12 

 

de Bijbel, om daarna onze eigen beelden en 
de bijbelse achtergronden bij elkaar te 
brengen. Uiteraard zal er ook aandacht zijn 
voor de boeiende ontstaansgeschiedenis van 
het gebed. 
 
Het leerhuis wordt gegeven door Rieuwerd 
Buitenwerf (bijbelwetenschapper & directeur 
Nederlands Bijbelgenootschap) en vindt plaats 
op maandagavonden, van 20.00-22.00 uur in 
de Regenboog. Data: 20 januari, 3 en 18 
februari (NB 18 februari is bij uitzondering een 
dinsdagavond), 9 en 30 maart, 6 april. Opgave 
bij Rieuwerd.Buitenwerf@gmail.com (of per 
telefoon: 071-7854086, na 20.00 uur). 

 
Hulst in de kerktuin 
 

In onze 
kerktuin 
staan 
verschei-
dene 
hulst-
struiken 
(Ilex 
aquifolium) 
Die doen 
het goed 

op schaduwrijke plekken en er is veel schaduw 
in de tuin van de Regenboog. Hulst is de enige 
inheemse loofboom in de Benelux, die altijd 
groen blijft en wordt daarom ook vaak in tuinen 
en plantsoenen geplant. 
Dit jaar draagt onze hulst heel veel bessen. 
Volgens sommige weersvoorspellers duidt dat 
erop dat we een koude winter krijgen! De 
bessen zijn voor de mens giftig maar vogels 
eten er graag van nadat de vorst ervoor 
gezorgd heeft dat de harde bessen zacht 
worden.  
 
De Romeinen plantten graag hulst bij hun huis. 
Die zou beschermen tegen blikseminslag. 
Keltische druïden meenden dat hulst heksen 
en demonen op een afstand hield.  
De eerste Christenen kenden aan de stekelige 
hulst met zijn rode bessen een symbolische 
betekenis toe: de hulstblaadjes deden denken 
aan de doornenkroon, terwijl de bessen 
stonden voor het bloed van Christus.   
Voor ons is de gedachte aan het lijden in deze 
donkere dagen voor Kerst nog ver weg. Wij 
vieren de geboorte van het Christuskind en 
versieren ons huis met hulsttakken. Geen 
kerststukje is compleet zonder hulst. Hulst 
hoort voor ons echt bij de kersttijd.  
U zult begrijpen dat dit stukje geen aansporing 
is om “onze” hulst maar eens flink te snoeien. 
Laten we deze dagen samen genieten van de

prachtige struiken in onze kerktuin bij de 
Regenboog. 
 

Heleen Gombert 

 

Frances Verhaar  exposeert 
in de Ontmoetingsruimte 
 
Op 29 november 2015 was de eerste expositie 
van mijn schilderijen. Er was indertijd geen  
expositiecommissie meer en de wanden van 
de expositieruimte dreigden leeg te blijven. 
Samen met Edo Elstak heb ik toen een 
tentoonstelling van mijn werken georganiseerd. 
Nu vier jaar later hebben zo’n vijftig schilderijen 
het daglicht gezien. Ze zijn naar alle hoeken 
van het land verhuisd en het verste schilderij 
hangt nu in Florida U.S.A. 
Voor de expositie die te zien is vanaf 17 
december a.s. heb ik 15 schilderijen 
uitgekozen. Mijn belangstelling gaat vooral uit 
naar het schilderen van portretten. Er zijn 
portretten van George Michael, Freddie 
Mercury, Toon Hermans, Abby Prosciutto. Ook 
zijn er mensen uit de verschillende culturen te 
vinden. Dieren zijn een dankbaar onderwerp 
om te schilderen. Zo is er een schilderij van 
een paardje, een tijger, een leeuw en een stel 
ringstaartmaki’s. Voor ik met schilderen begon, 
was ik al een schrijver. Twee schilderijen heb 
ik geschilderd naar aanleiding van gedichten 
die ik had geschreven. 

 
Hallo Nieuwe Wereldburger 
   
Door de laatste bundeling van mijn kracht 
vind je je weg naar het levenslicht. 
Je mond opent zich happend naar lucht; 
nadrukkelijk doorbreek je de stilte. 
 
Naakt onbeschermd begint je bestaan 
nu je geen deel meer bent van mijn lichaam. 
Jouw naakte lijfje op mijn lijf 
zo kan ik je nog wat warmte geven. 
 
Wat zal ik voor je zijn, mijn kleine? 
Een uitgestoken hand, een wakend oog? 
Mijn stap zal jouw stap begeleiden 
tot dat je nieuwe stappen hoort.  
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Paardje 

 
Snuivend met trillende neusvleugels sta je stil, 
na je wilde galop door het groene land. 
Een blik vol verwachting in glanzende ogen, 
begrensd door magnifieke manen. 
 
Niet alleen vrijheid wil je, ook vriendschap; 
daarom duw je zacht tegen mijn vlakke hand 
en hapt er zoete klontjes af. 
Ik streel je zijden huid. 
 
De band tussen ons is nog pril. 
Ik zie vol vreugde je groei. 
Later zullen we samen één 
rijden op de wijde vlakte naast de zee. 
 
 
Eind 1983 heeft Jef van Jole  enkele van mijn 
gedichten op muziek gezet en werden ze 
voorgedragen door Barbara Dobberstein. 
Zo zijn nu schilderkunst, dichtkunst en muziek 
bijeengekomen. 
 
Frances Verhaar 

 
Wijzigingen nieuw mierenboekje (nr. 22, november 2019) 
 
Aanvullingen en wijzigingen 
 

pag actie onderwerp correctie 

4 wijzig telnr. AKM/Mirjam Buitenwerf 7854086 

4 opnemen bij Prot. Gem. Leiden Mirjam Buitenwerf 

   7854086 

5 wijzig telnr. Jongerenviering/Rieuwerd B. 7854086 

5 wijzig telnr. Pastoresteam/Mirjam Buitenwerf 06 40425789 

6 wijzig telnr. Organisten/Rieuwerd Buitenwerf 7854086 

7 doorhalen Koffie na de dienst Joke van Maren 

8 wijzig telnr. Regenboogkoor/Coby Noteboom 0252 862287 

8 wijzig telnr. Regenboogkoor/Marion Verbiest 5230105 

8 toevoegen telnr. Hendrik Vonk 06 53972626 

17 wijzig. telnr. bij Buitenwerf 7854086 

    

Heeft u nog wijzigingen? Mail dan naar mier-en-jaar@live.nl 

 
Dank uit Juigalpa 
 

De Fundación Cristiana 
Comunitaria para 
personas con 
discapacidad Ruach zegt: 
Dank u!  

 
‘Als we lief hebben, doen we nog meer moeite 
om een beter mens te zijn. Als we moeite doen 
een beter mens te zijn, wordt alles in onze 
omgeving beter.’     Paulo Coehlo

Dank zij uw 
liefde voor 
ons werk, 
voor onze 
huisgenoten 
en voor de 
deelnemers 
van de 
activiteiten-
club hebben 
we dit jaar, 
samen, bij-  
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gedragen aan veranderingen in Juigalpa, 
Nicaragua en in de bewustwording van zoveel 
mensen, die met ons in contact zijn gekomen. 
We zijn de situatie van de mensen met een 
intellectuele beperking ouder dan 15 jaar aan 
het verbeteren, ondanks al het onrecht om ons 
heen. " Gracias!"     
    
Samen kunnen we een verschil maken. Dat 
laten we zien! 
Mogen we op u blijven rekenen in 2020?  
Gezegende Kerstdagen en Veel inspiratie voor 
het Nieuwe Jaar! 
 
Astrid Delleman 

 
Beamers (of niet) 

 
Vlak voor Pinksteren had ik dienst en de 
beamers niet. We zongen gewoon met de 
uitgereikte liedbundel en dat ging helemaal 
prima. Maar tijdens de koffie na de dienst 
kwamen we toch over de beamers in gesprek. 
Mijn tafelgenote stelde voor om het 
onuitroeibare geklets voor de dienst (trekt u 
zich hier maar niets van aan hoor) alsnog uit te 
roeien door de beamers in te zetten. Je zou 
namelijk bepaalde teksten kunnen projecteren. 
Kijk, zo doe je nog eens inspiratie op voor een 
nieuwe column.  
 
De eerste suggestie aan het beamteam is 
‘Klep dicht!’. Ik weet niet wie zich dan 
aangesproken voelt, maar ik in elk geval niet. 
Als ik mijn klep dicht doe dan stopt het orgel 
namelijk. Er zit namelijk een klep op om de 
klavieren mee af te sluiten als het orgel niet in 
gebruik is. Zo worden de toetsen beschermd 
en dat is wel zo prettig. Ik doe mijn klep pas na 
de dienst dicht, u kunt uw klep dan wel weer 
openen. Het sluiten van de klep vergt enige 
vaardigheid, want er is een risico dat de 
vingers behoorlijk klem komen te zitten met 
blessures tot gevolg. Dan kan ik voorlopig niet

meer spelen en bereiken we het omgekeerde 
effect.  
 
Suggestie twee is iets milder getoonzet: ‘Stoort 
het dat ik er doorheen speel?’ Suggestie drie is 
om de gespeelde muziek zichtbaar te maken. 
Bijvoorbeeld door het noemen van de naam 
van het stuk en de componist. Of zelfs om de 
partituur zichtbaar te maken. Nu lukt het 
inscannen van de muziek en het verwerken in 
de powerpoint presentatie nog wel, maar ik 
kan me zo voorstellen dat het beamteam 
minder blij zal zijn om op de juiste momenten 
‘om te slaan’.  
 
Zonder gekheid, de beamers zelf werken prima 
ook al heb ik er wel extra werk aan. Ik moet 
altijd tijdens het voorspel even omkijken of het 
lied al geprojecteerd staat en of ik dan ook 
dezelfde melodie voor mijn neus heb. Maar 
ook tijdens het lied blijft het opletten. Op 13 
oktober jl., tijdens de viering met het 
Kerkorkest, zongen we Lied 150b (‘Alles wat 
ademt’). In het liedboek staan drie coupletten, 
maar er is ook een variant met vier coupletten. 
Op het moment dat ik couplet vier wilde 
inzetten (dat hadden we wel afgesproken in 
mijn beleving, ik had ook de muziek met 
daarop de vier coupletten) keek ik achterom, 
maar kwam er verder geen tekst meer in 
beeld. Dan blijft het even gokken, maar mijn 
conclusie was juist, er werd niet meer 
gezongen.  
 
Maar tijdens die viering was er nog een 
dingetje met de beamers. Zodra de kinderen 
naar de nevendienst vertrokken, was de 
bedoeling om een lied te zingen, maar de tekst 
kwam niet in beeld. Geen probleem voor mij dit 
keer, ik hoefde namelijk niet te spelen. Tijdens 
de (altijd gezellige!) repetitie van het orkest op 
de zaterdagavond ervoor, werd aan 
ondergetekende gevraagd of ik er moeite mee 
had om niet mee te spelen. Wellicht tot 
verrassing van de aanwezigen aldaar en de 
lezer van deze bijdrage heb ik daar van harte 
mee ingestemd. Ik word graag geïnspireerd 
door fraaie melodieën, maar ik heb mijzelf die 
avond minstens één keer de term ‘waardeloos’ 
horen zeggen. Let wel, ik heb het alleen over 
de melodie, niet over de tekst. Het orkest deed 
een aannemelijke poging het gebrek aan 
inspiratie van de ‘componist’ te compenseren 
(mede door het vooraf uitwerken van alle 
partijen voor de diverse instrumenten door 
Wilfred en de enthousiaste pianobegeleiding 
van Rieuwerd), maar ik kon toch enige 
associatie met een kinderserie eindigend op de 
eerste lettergreep van de vorige column niet 
onderdrukken… Dat ligt dus niet aan de  
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uitvoerenden voor de duidelijkheid, ter 
voorkoming van misverstanden en behoud van 
mijn plek op de orgelbank. 
 
Maar gelukkig, we zongen ook lied 816 ‘Dat wij 
onszelf gewonnen geven’, met een zeer fraaie 
melodie. Ik kende het lied niet, maar de 
toonsoort E-mineur is een toonsoort waar ik 
wel wat mee kan. Tijdens de uitreiking heb ik 
het lied gebruikt als inspiratiebron, en met de 
strijkende klankkleuren en fluiten van ons orgel 

is daar best wat moois uit voortgekomen. 
Vanzelfsprekend mag u ook iets anders vinden 
en eveneens de term ‘waardeloos’ hanteren 
(hetgeen ook voor mijn columns en mening 
geldt).  
 
Maar tot besluit, beamer of geen beamer, het 
kerkorkest heeft recht op mijn vierde 
suggestie: ‘Applaus!’. 
 
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 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; 

 Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand om 18.00 u 

 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; 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

December   

Za 14 10.30-12.30 u Advent in de Kopermolen 

Di 17 20.00-21.30 u Liederen en muziek in de advent- en kersttijd 

Januari   

Di 07  Uiterste inleverdatum kopij Bulletin 

Zo 12 15.00-17.30 u Nieuwjaarsconcert 

Wo 08 14.00-15.30 u Poëziemiddag 

Ma 20  Start Actie Kerkbalans 

 20.00-22.00 u Leerhuis 



16 

 

 
 
 

KERST-KLEURPLAAT 
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Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap  
in De Regenboog 

 
 

Datum 
Naam van de 

Zondag 
Bijzonderheden Voorgangers Inzameling 2e mandje 

15-12 3e Advent  Ds. M. Buitenwerf RK Vicariaat 

15-12 3e Advent 

19.00 u 
Kerstsamenzang 

m.m.v. 
Regenboogkoor 

  

22-12 4e Advent  Pw. M. Hoogervorst Diaconie / De Bakkerij 

24-12 
18.00 u 

Kinderkerst 
 Ds. M. Buitenwerf 

Kerk in Actie Kinderen in 
de knel 

24-12 
21.30 u 

Kerstnacht 

Viering van de 
Maaltijd 

m.m.v. Arcobaleno 
Pst. H.J. van Ogtrop RK Adventscollecte 

25-12 10.00 u Kerst 

Viering van de 
Maaltijd 
m.m.v. 

Regenboogkoor 

Pw. M. Hoogervorst en 
Ds. M. Buitenwerf 

De Bakkerij speciaal 
diaconaal project 

29-12   
Leden 

geloofsgemeenschap 
PGL 

05-01 Epifanie Nieuwjaarsreceptie Ds. M. Buitenwerf RK Vicariaat 

12-01   Pw. M. Hoogervorst PGL 

19-01   Pw. M. Claassens PKN Missionair 

20-01  19.00 u Eucharistie Pst. T. Visser  

26-01 
 Viering van de 

Maaltijd 
Ds. M. Buitenwerf 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. 

 


