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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 
 
Ook dit jaar, 2022, ontvangt u vijf Bulletins, in 
plaats van acht. Dit in verband met alle 
beperkingen en onzekerheden rondom corona. 
Ook dit Bulletin is om die reden niet zo 
omvangrijk als u van ons gewend bent. 
Gelukkig wordt u het hele jaar door op de 
hoogte gehouden van de actualiteiten via de 
digitale nieuwsbrief, die frequent verschijnt.  
 
Het Bulletin opent dit keer met een interview 
met de Jonge Theoloog des Vaderlands, 
Tabitha van Krimpen. 
Eind vorig jaar zijn twee trouwe leden van de 
Regenboog overleden. Arie van Delft en Alie 
Zeilstra overleden respectievelijk op 15 en 25 
december. Ds. Mirjam Buitenwerf schreef hun 
in memoriams. 
Na informatie over de financiële stand van 
zaken, kunt u kennis maken met André 
Vording, die lid wordt van de wijkkerkenraad 
en AKM. Als het kabinet het behaagt, kunt u in 
maart deelnemen aan een filmevenement. Kijkt 
u liever naar de natuur, dan bent u natuurlijk 
altijd welkom in de kerktuin, waarover Heleen 
Gombert weer een interessant artikeltje 
schreef.  
 
Na de bijdragen van de werkgroep Diaconie en 
Astrid Delleman vindt u in dit Bulletin informatie 
over een digitale 40-dagenretraite en een 
artikel over de Assemblee van de Wereldraad 
van Kerken. Verder geeft Frank Resseler u 
een interessant kijkje in zijn chaotische, of is 
het muzikaal geniale, brein. Met behulp van 
het Oecryptogram van Pieter Schrijnen kunt u 
nagaan hoe het met uw brein gesteld is. 
 
De redactie 

 
 
 

 

 
Zo’n winter zal het waarschijnlijk dit jaar niet worden! 
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Jonge Theoloog des 
Vaderlands: “De kerk moet 
naar de jongeren toe, niet 
andersom” 

 
“28 november 2021 -Tabitha van Krimpen (23) 
is de nieuwe Jonge Theoloog des Vaderlands. 
Samen met de nieuwe Theoloog des 
Vaderlands Thomas Quartier is Tabitha het 
komende jaar ambassadeur van de 
Nederlands theologie.” 

“Zomaar even een ontmoeting in een 
laagdrempelige kerk, waar je gewoon kunt 
binnenlopen. Even een schouder om op te 
kunnen steunen. Daar geloof ik erg in”, zegt de 
nieuwe Jonge Theoloog des Vaderlands 
Tabitha van Krimpen. Zij is masterstudent aan 
de Protestantse Theologische Universiteit in 
Amsterdam en behaalde de bachelors 
bedrijfskunde en theologie (cum laude). Zij 
werkt voor de Thomaskerk in Amsterdam en 
voor het online platform Holy Hub. Ze bepleit 
een bottom-up theologie en meer contacten 
tussen generaties. 

Interview door Cees Veltman, journalist bij de 
Bezieling.

Wat is je hartenkreet? 

 

“Laat de kerk naar de jongeren gaan. Niet 
andersom. Welkom! We hebben het hier over 
een probleem. De kerk vraagt zich af: hoe 
krijgen we jongeren terug?  Maar dat is de 
verkeerde vraag, denk ik, omdat dat de kerk 
alleen maar in stand houdt zoals die is. Dan is 
het: hoe kunnen we de jongeren zich laten 
schikken naar wat wij altijd al doen. Dan wordt 
niet echt gekeken naar wat jongeren willen. 
Neem de wooncrisis. Dat is een belangrijk en 
actueel thema waar jongeren mee bezig zijn, 
naast klimaatcrisis en eenzaamheid. Toch is er 
weinig aandacht voor die thema’s in de kerk. 
Jonge mensen vragen waar ze terecht kunnen 
met hun twijfels en onzekerheden. Ze komen 
vervolgens eerder bij de studentenpsycholoog 
terecht dan bij de geestelijk verzorger of 
pastor.” 

Waar gaan de twijfels over? 

“Wat is mijn plek in deze onzekere wereld 
waarin veel verandert? Er wordt veel van mij 
verwacht. De lat ligt hoog. Soms lijkt het alsof 
je alles zelf moet doen om succesvol te 
kunnen zijn en ertoe te doen in de 
samenleving. Mee mogen doen, iets bereiken, 
het hangt allemaal af van je eigen inzet en 
prestaties. Dat is eenzijdig en doet tekort aan 
de relationele wezens die wij mensen zijn. De 
theologie helpt me om hier een visie op te 
ontwikkelen en niet kritiekloos mee te gaan in 
de normen van deze tijd. Ik geloof dat de kerk 
niet iets van vroeger is, maar springlevend en 
actueel is en relevantie heeft.” 

Je bepleit een bottom-up theologie. 

“Dan draai je zaken om. Geen theologie meer 
die de waarheid in pacht heeft en jou daarover 
gaat vertellen. Misschien is het veel beter om 
onderop te beginnen, bij de vragen van jonge 
mensen. Waar loop je tegenaan? 
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Waar schuurt het in je leven? Waar vind je 
verbinding en bezieling? Hoe kan de 
christelijke traditie daarop aansluiten? In plaats 
van een eenzijdig, dogmatisch verhaal dat over 
de hoofden van de mensen heen gaat en de 
realiteit van het dagelijks leven niet raakt. 

Bottum-up theologie sluit wat mij betreft goed 
aan bij een christelijke houding waarbij je met 
open en ontvangende handen de ander 
tegemoet treedt en je dienstbaar opstelt naar 
wat zich aandient. In tegenstelling tot de 
mensen die de macht hebben in de kerkelijke 
instituten. Je nederig opstellen als 
basishouding. Zo deed Jezus dat ook: hij liep 
rond tussen de mensen, ging met ze praten en 
waste hun voeten. Die houding zijn we een 
beetje vergeten. 

Een mooie Bijbeltekst vind ik Romeinen 11,36: 
“Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem 
geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem 
komt de eer toe tot in eeuwigheid.” God 
handelt ook in de werkelijkheid en daarom is 
hij juist daar te vinden. Voor mijn gevoel 
denken theologen te vaak dat we alleen maar 
naar boven moeten kijken, maar juist hier in de 
samenleving gebeurt er zoveel en is God ook 
aanwezig. Laten we God aanwijzen op de 
plekken waar hij allang aanwezig is. We 
hoeven God niet te brengen, hij is er al, ook op 
misschien wel heel onverwachte plekken. 
 

 

Ik zag in het boek van Erik Borgman Alle 
dingen nieuw een mooie link tussen zijn visie 
en die van mij. Hij schrijft over de werkelijkheid 
als beginsel en dat je van daaruit moet 
beginnen. Hij ziet de werkelijkheid als gave 
van God. We hoeven de waarheid niet te 
veroveren en de goedheid niet af te dwingen. 
We worden en zijn uitgenodigd om te leven in 
een ruimte en kunnen ze daarin ontvangen. 
Dat spreekt mij aan.” 

 
Jouw kerk, de Protestantse Kerk in 
Nederland, heeft wel ‘pioniersplekken’ en 
een praktiserende afdeling ‘Kerk in actie’.

“Ja, maar de PKN is wel bij uitstek een 
bureaucratische organisatie waar ik als jongere 
moeilijk toegang toe krijg. Ik ben wel in 
gesprek met de PKN, maar de generale 
synode waar veel belangrijke beslissingen 
worden genomen, is vergrijsd. Wil je synodelid 
worden, dan moet een classis je afvaardigen. 
De vergaderstructuur is nog zo traditioneel dat 
het voor twintigers, dertigers en veertigers niet 
aantrekkelijk is daaraan deel te nemen.” 
 
Je pleit voor kerkgebouwen die altijd open 
zijn. 
“Ja, een laagdrempelige kerk. Dan kun je 
zomaar binnenlopen voor een moment van 
rust of voor een gesprek. In Amsterdam 
bijvoorbeeld bestaat wel ‘laagdrempelig 
presentiepastoraat’. Zomaar even een 
ontmoeting, een schouder om op te kunnen 
steunen. Daar geloof ik erg in. Juist in 
coronatijd is dat extra belangrijk. Even uit je 
huis zijn waar de muren op je af komen. In 
plaats van dat we met z’n allen naar een 
psycholoog toe rennen. Een kerkgebouw heeft 
een spirituele uitstraling en kracht die je even 
uit je dagelijkse bestaan optilt en een ander 
perspectief aanreikt. Dat kan met woorden, 
maar ook door de schoonheid die je in het 
gebouw ervaart.” 
 
Je wordt geïnspireerd door de Britse 
theoloog Ruth Perrin met haar 
boek Changing Shape.  

“Ja, dat is een boek vol interviews met 
millennials over mooie en rauwe ervaringen 
met de kerk. Een wake-up call voor mij. Mijn 
ervaringen zijn niet alleen maar míjn 
ervaringen, maar worden breder gevoeld. 
Jongeren worstelen met hun plek in de 
samenleving en in de kerk. Het geloof is 
volgens Perrin niet zozeer een kwestie van 
instemming met een geloofssysteem, maar 
een dynamische formatie en re-formatie van 
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de identiteit van de gelovigen en de relatie met 
God. In plaats van een lineair geloofsspoor 
gaat het volgens haar veel meer om een 
spiraalvormig proces van aanpassing en 
afwijzing. De zogeheten ‘disenchanted’ (de 
ontgoochelden), die de kerk hebben verlaten, 
hebben dat vaak beter begrepen dan mensen 
in de kerk. 

 

Een heel goed idee in het boek vind ik daarom 
het mentorsysteem waarin ouderen en 
jongeren ervaringen uitwisselen. Het lijkt 
misschien dat ik met mijn pleidooi voor meer 
aandacht voor jongeren, jongeren op een 
voetstuk wil zetten en ouderen zo snel mogelijk 
de kerk wil uitsturen, maar dat is zeker niet 
waar. Ik geloof sterk in het intergenerationele 
gesprek. Ouderen met hun doorleefde 
ervaringen samenbrengen met jongeren met 
hun ambities en idealen. Dat aan elkaar 
spiegelen kan voor beide partijen verrijkend en 
helpend zijn. Zulke uitwisselingen zijn niet 
meer zo vanzelfsprekend in de samenleving 
van vandaag. We komen niet meer zo vaak 
mensen tegen die heel anders zijn dan jezelf, 
en ook geen mensen die zestig of zeventig jaar 
ouder zijn dan wij. Zo praat je met mensen met 
wie je anders nooit zou praten. Ook daarom 
geloof ik in de maatschappelijke functie van 
geloofsgemeenschappen. 

De generatiekloof laat ook zien hoeveel er is 
veranderd in een halve eeuw tijd door 
technologische ontwikkelingen. Zijn we daar 
nou echt op vooruitgegaan? Een lastige vraag. 
Tegelijkertijd hebben kerken de sociale media 
immers wel nodig. Kerk en theologie moeten 
zijn waar de mensen zijn en dat is online, om 
elkaars verhalen te horen, om tot 
intergenerationele gesprekken uit te nodigen of 
een lezing. Er gebeuren mooie dingen in het 
kerkelijk leven, maar dat is voor veel mensen 
onbekend.” 

Er is nu veel meer communicatie. 

“Ja, vooral tussen gelijkgezinden. Facebook 
pretendeert mensen met elkaar te verbinden, 
maar gaat het contact veel verder dan een 
‘hartje’ sturen of een ‘hartelijk gefeliciteerd met 
je verjaardag'? Ik heb zelf ook mensen 
ontmoet via sociale media, maar dat is toch 
vooral nuttig voor het eerste contact. Het lijkt 
wel mooi veel vrienden online te kunnen 
hebben, maar er kan inmiddels zoveel dat het 
dwingend wordt. Het levert stress op. Op de 
sociale media zie je wat er allemaal kan en 
word je geconfronteerd met je eigen 
beperktheid: dat je niet op elk feestje kan zijn, 
niet bij elk evenement kan meedoen, dat je 
vrienden het gezellig hebben maar jij er niet bij 
bent. Dat is de keerzijde die voor veel 
eenzaamheid zorgt. Dat kom ik vaak tegen. 

De angst om iets te missen, ‘fear of missing 
out’ (FOMO) is groot. Je kunt op de hoogte 
blijven van alles wat er gebeurt, ook in de 
wereld, maar dat maakt je machteloos. Neem 
de klimaatcrisis. Jongeren weten wat er aan de 
hand is en tegelijkertijd voelen ze zich 
lamgeslagen. Er voltrekt zich van alles in de 
wereld, maar wat is jouw rol daarin? Wat kun jij 
betekenen vanaf je studentenkamertje? Via de 
sociale media kun je gemakkelijk veel mensen 
op de been krijgen voor een klimaatmars, maar 
het volgend risico is dat je daar alleen met 
gelijkgestemden loopt te protesteren. Zo kom 
je niet te weten wat anderen denken over zo’n 
kwestie. Dat wordt te ingewikkeld allemaal. 
Dan leef je in verschillende werelden, in je 
bubbel zonder invloed van buiten.” 

Heb je het gevoel dat de afstand tussen 
jongeren en ouderen groter wordt? 

“Ik denk het wel. Mijn generatie is sterk gericht 
op flexibiliteit en snelheid en heeft geleerd 
zichzelf te presenteren. Ouderen hechten meer 
belang aan trouw en loyaliteit. Dat kan tot 
wederzijds onbegrip leiden. Dat zie ik als een 
uitdaging voor de kerk. Ik zie dingen die wat 
mij betreft morgen mogen veranderen, maar 
dat wordt niet altijd toegejuicht.” 

Wat zou je morgen willen veranderen? 

“Dat jongeren serieus worden genomen, een 
plek krijgen aan de bestuurstafel, in de kerk en 
daarbuiten. Jongeren willen nieuwe dingen 
ontdekken en grenzen verleggen, backpacken 
aan de andere kant van de wereld, maar 
misschien is het ook wel avontuurlijk om bij 
een lokale kerk binnen te stappen en te zien 
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wat daar allemaal gebeurt. Dat is misschien 
wel een veel grotere uitdaging.” 

Je spreekt over God, maar dat spreekt 
mensen buiten de kerk niet aan. Hoe wil je 
dat oplossen? 

“Dat vind ik lastig. Begeven we ons als kerk nu 
op de markt van zingeving en spiritualiteit? 
Plaatsen we ons in de lijn van de School of 
Life? Of moet je zeggen: nee, wij zijn anders, 
wij hebben een ander geluid. Dat vind ik een 
uitdaging. Theologen kunnen een bijdrage 
leveren bij de zoektocht naar het goede en 
betekenisvolle leven. Daar sta ik helemaal voor 
open, maar om dan het woord God in de 
prullenbak te gooien, daar ben ik toch een 
beetje huiverig voor.” 

Theologen hebben het geloof door de 
eeuwen heen veel schade berokkend. Veel 
kerkleden noemen zich inmiddels 
meervoudig religieus, ruim 40 procent, 
volgens onderzoek van Joantine Berghuijs 
van de Vrije Universiteit. 

 

Zeker. Aan de hand van de Bijbel is van alles 
beweerd en zijn veel mensen buitengesloten. 
Tja, meervoudig religieus... Ik voel me nog het 
meest verbonden met de christelijke traditie, 
maar ik sta open voor de interreligieuze 
dialoog. Ik ben benieuwd naar andere culturen 
en geloven. Ook binnen de christelijke traditie 
is er al een wereld te winnen wat mij betreft. 
Toen ik in Nijmegen ging studeren, was de 
katholieke sfeer daar voor mij nieuw ten 
opzichte van Woudenberg, in de bible belt, 
waar ik ben opgegroeid. 

Het onderscheidende van het christendom is 
voor mij dat er een God was die naar de 
mensen toekwam in de persoon van Jezus.

Ook in die zin een bottum-up, beginnen van 
onderop. Hij bleef niet een beetje in de hemel 
zitten, maar kwam echt tussen de mensen. 
Geboren in een stal, op de meest 
onaanzienlijke plek. Dat is juist de kracht van 
het geloof. Die omkering telkens weer, vind je 
in het christendom. Je hebt de waarheid niet in 
je greep, het is altijd weer anders. Tegen de 
heersende normen, machten en structuren in. 
Een God die lijdt aan een kruis en alle 
menselijke ervaringen heeft meegemaakt. Dat 
is wel uniek, denk ik, net als de liefde voor de 
vijand die we geen vijand meer willen noemen. 
Ik maak niet van jou, hoe jij mij ziet als vijand. 
Dat is toch revolutionair?” 

Tot slot: hoe kunnen we de discussie over 
corona en coronamaatregelen 
normaliseren? 

“Polarisatie is aan de orde van de dag. We 
moeten ons niet terugtrekken in het eigen 
gelijk want dan is er geen dialoog meer 
mogelijk. Het is ingewikkeld. Ik zie wel om me 
heen dat het moeilijk is om je telkens aan te 
passen aan nieuwe maatregelen en 
kabinetsbesluiten waarvan de 
geloofwaardigheid afneemt. Jongeren vinden 
authenticiteit belangrijk, blijkt ook uit veel 
onderzoeken. Leiders en kerkelijke leiders 
moeten hun kwetsbaarheid en twijfels laten 
zien. Dat doet niets af aan hun verhaal maar 
maakt het juist sterker. Dan weet je wat in 
iemands hoofd speelt en wat de afwegingen 
zijn waar iemand zelf mee worstelt en wanneer 
het spannend wordt. Zo’n houding kan wel op 
steun kunnen rekenen in de samenleving.” 

Bron: www.debezieling.nl; 8 januari 2022. 
De Bezieling is een gratis online zijn naar 
inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het 
leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de 
christelijke traditie te bieden heeft.  

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  
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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: 06 10036168  
E-mail: majavanspaandonk@gmail.com 

 
In Memoriam Arie van Delft 
 

 
 
 
Op woensdag 15 december overleed Arie van 
Delft op 82-jarige leeftijd. Arie woonde al lange 
tijd in de Merenwijk, de laatste jaren aan de 
Stellingmolen. Tijdens zijn werkzame leven 
was hij vrachtwagenchauffeur. Hij was een 
harde werker en genoot in zijn vrije tijd van het 
tuinieren en klussen in zijn volkstuin. Na het 
overlijden van zijn vrouw Greet vond hij steun 
in de Regenboog. Toen corona kwam, werd 
het voor hem moeilijker om naar de kerk te 
komen. In de laatste maanden van zijn leven is 
hij liefdevol verzorgd in hospice Vlietstede in 
Rijnsburg. Tijdens de gedachtenisdienst voor 
zijn leven op 22 december in de Regenboog 
lazen we Psalm 8, een lied dat paste bij de 
manier waarop Arie in het geloof stond, omdat 
hierin het wonder van Gods schepping wordt 
bezongen en het vertrouwen op God en zijn 
goede toekomst de kern vormt. Na de dienst 
begeleidden we Arie naar zijn laatste 
rustplaats op Rhijnhof.

Onze gedachten gaan uit naar de kinderen, 
Margreet en Ruud, Ron, Karin en Bryan, en 
klein- en achterkleinkinderen. 
 
Ds. Mirjam Buitenwerf 

   
 

  
 
In Memoriam Alie Zeilstra 
 

 
 
Op eerste Kerstdag, 25 december 2021, 
overleed Alie Zeilstra-Benschop, 
echtgenote van Schelte. Alie is 82 jaar 
geworden. Ze was een kleurrijke, 
humoristische en behulpzame vrouw die 
optimistisch in het leven stond. Samen met 
Schelte was ze meer dan veertig jaar 
betrokken bij de Regenboog en zong ze al 
meer dan 15 jaar met enthousiasme mee in 
het Regenboogkoor. Alie en Schelte kregen 
samen drie kinderen. Als gezin hadden ze 
prachtige jaren aan de Gerberaduin, later 
ook met de kleinkinderen. De laatste jaren 
waren voor Alie niet gemakkelijk, maar de 
steun van Schelte, de kinderen en vrienden 
en bekenden hebben haar steeds weer 
kracht gegeven. Het afscheid was op 
vrijdag 31 december in de Regenboog, met 
muzikale begeleiding van het 
Regenboogkoor. We lazen de 
lievelingspsalm van Alie, 'De Heer is mijn 
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herder.' Alie heeft tot op het laatst vanuit 
vertrouwen op God geleefd. Na de dienst 
hebben we Alie naar Rhijnhof gebracht. 
 
Onze gedachten gaan uit naar Schelte, zijn 
kinderen, René, Emiel en Jose, en Angelien, 
en de kleinkinderen. 
 
Ds. Mirjam Buitenwerf 

 
 

De AKM en onze Penningen 
 

 
In de week van 22-27 november is er in de 
Merenwijk huis aan huis gecollecteerd voor 
Kerk in Actie. Het doel van deze collecte. De 
schrijnende situatie van de vluchtelingen en 
vele kinderen in Griekenland.  Barbara 
Heubeck coördineerde deze collecte en deed 
een beroep op de Regenboog. De AKM heeft 
besloten mee te doen aan dit goede doel en 
doneerde 100 euro. Daarnaast werd er voor de 
Pools-Lutherse kerk, via Kerk in Actie, een 
beroep op de AKM gedaan voor steun aan 
duizenden vluchtelingen bij de 
grensovergangen van Wit-Rusland en Polen. 
Ook voor dit doel heeft de AKM besloten 100 
euro te doneren. 
 
Deze twee concrete hulpvragen aan de AKM 
heeft de vraag opgeworpen waarom we in de 
Regenboog zo vast zitten aan ons 
collecterooster? Is het niet vaker mogelijk om 
in te spelen op de realiteit van de dag? 
 
Het jaarlijkse collecterooster wordt gemaakt in 
overleg met het Vicariaat en de Protestantse 
Gemeente Leiden (PGL). In het verleden 
gemaakte afspraken zijn hier leidend in. Het 
betekent dat de Katholieke en de Protestantse 
doelen volgens een vastgelegde verdeling in 
het rooster gezet worden. De Kerk in Actie 
doelen worden bepaald door de PGL. Er is ook 

afgesproken dat de eerste collecte voor onze 
eigen onkosten zijn, die met de zondagse 
viering te maken hebben.  
 
In de AKM zal nagedacht worden over het 
invoeren van andere momenten in het jaar, om 
te geven aan actuele doelen en hulpvragen. 
Zoals nu bijvoorbeeld aan ons jubileumdoel: 
Stichting Het Vergeten Kind. Eind november is 
de stand voor dit doel opgelopen tot 710 euro. 
Waarvoor dank!  (U kunt uw bijdrage storten 
op bankrekening NL70 INGB 0002 5811 91 
t.n.v. Algemene Kerkelijke Merenwijkraad, 
o.v.v. het vergeten kind.) 
Vanaf zondag 19 december waren er alleen 
online vieringen. De oplopende aantallen 
coronabesmettingen hebben ook geleid tot het 
afgelasten van de kerstnachtvieringen. Later 
werd besloten om alle vieringen rondom kerst 
online te doen. Een grote omschakeling voor 
alle mensen die al druk waren met de 
voorbereiding voor de kerstvieringen. Er kan 
terug gekeken worden op prachtige online 
vieringen, zoals de kinderkerst buiten en mooie 
muziek door de jongeren gemaakt. Ook het 
Regenboogkoor en Arcobaleno konden nog 
net live opgenomen worden, zodat u ze hebt 
kunnen zien en horen tijdens de vieringen. Fijn 
dat ook de apparatuur voor het streamen goed 
werkte en er vrijwilligers zijn die dit mogelijk 
hebben gemaakt. 
 
Stichting De Carolusgulden, een stichting in 
Leiden die activiteiten en initiatieven steunt ter 
verbetering van het welzijn van ouderen, heeft 
een gulle donatie aan de Regenboog gedaan. 
Er zal in de volgende AKM vergadering 
nagedacht worden over een goede besteding 
van deze donatie. Hartelijk dank! 
 
Voor nu zitten we nog in een lockdown 
vanwege de oplopende omikronbesmettingen. 
De activiteiten die in januari op de agenda 
stonden, moesten afgelast worden. Helaas. 
Laten we hopen op een mooi voorjaar met een 
voortzetting van onze jubileum activiteiten, we 
waren net goed op stoom gekomen. Jammer 
voor Maal met een verhaal en het 
Nieuwjaarsconcert, beide activiteiten blijven 
staan voor een later tijdstip, een 
Voorjaarsconcert wellicht? 
 
Ik wil besluiten met een hartelijke dank aan alle 
gulle gevers op de bankrekening van de AKM. 
Zowel voor de collectes, het jubileumdoel en 
de giften.  

 
 



8 
 

Datum viering Eerste collecte voor 
geloofsgemeenschap 

Tweede collecte voor bestemmingen buiten 
de Regenboog 

 Euro Bestemming Euro 
    
7 november 167 RK zondag voor de Oecumene 112 
14 november 167 Kerk in Actie Najaarszending 130 
21 november 167 RK Nationale jongerencollecte   89 
28 november 167 Kerk in Actie Werelddiaconaat 174 

 
De inkomsten per maand voor de geloofsgemeenschap zijn gelijk verdeeld over de zondagen omdat 
op de ING rekening van de AKM de giften voor de geloofsgemeenschap niet per week worden 
uitgesplitst. 
 
Willy Menken, Penningmeester AKM 
 
 

 
André Vording - nieuwe diaken 
van de wijkkerkenraad - stelt 
zich voor 

 
 
Mij is recentelijk gevraagd om diaken te 
worden van de wijkkerkenraad Merenwijk van 
de PGL, de Protestantse Gemeente Leiden. 
Dat betekent in de praktijk dat ik ook deel uit 
zal maken van de AKM.  
 
Daar ik al bijna 20 jaar betrokken ben bij de 
Regenboog, vond ik het hoog tijd om wat 
intensiever bij te dragen. Ik ben bijgepraat over 
wat er zo al van een diaken wordt verwacht. 
Enerzijds past dat wel bij mijn interesse en 
ervaring. Ik werk mijn hele loopbaan al in de 
ontwikkelingssamenwerking en ben al ruim 10 
jaar lid van de werkgroep Diaconie (indertijd 
ZWO/MOV), anderzijds zal ik zonder meer een 
leercurve hebben. 

 
Ik werk nu als consultant op economische 
ontwikkeling voor een bedrijf zonder winst 
oogmerk dat in eigendom is van CORDAID (en 
eerder van ICCO dat in Cordaid is opgegaan). 
Voor corona reisde ik regelmatig naar Afrika 
voor mijn werk, vaak een week of twee naar 
landen in West- of Oost-Afrika. In de toekomst 
zal ik wel weer reizen, maar waarschijnlijk 
minder vaak. Ik heb in de jaren 90 tot 2003 met 
mijn gezin in het buitenland gewoond en 
gewerkt, te weten in Botswana, Zambia en 
Vietnam.  
 
Mijn grootste hobby is sporten, vroeger was 
dat hardlopen en sinds dat steeds langzamer 
gaat, fitness. Ik ben getrouwd met Anong, onze 
dochter woont tegenwoordig in Amsterdam. 

 
Film aan het park 
 
In het weekend van 25 tot en met 27 maart 
2022 houden we, in het kader van het 50 jarig 
bestaan, een klein filmfestival in de 
Regenboog. We zullen vijf films draaien met 
elk een eigen maatschappelijk thema. Dat zal 
zeker niet alleen dramatisch zijn. Na afloop 
zullen we deze films samen bespreken, 
uiteraard met een hapje en een drankje.   
 
Zet het in je agenda! 
Vrijdagavond om 19:30 uur 
Zaterdagmiddag om 16:00 uur – onderbreking 
– zaterdagavond 19:30uur  
Zondagmiddag om 16:00 uur – onderbreking – 
zondagavond 19:30uur 
Je kunt een of meerdere film komen bekijken. 
De titels van de films volgen binnenkort op de 
website. 

 
Pieter Schrijnen en Edo Elstak  
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In de Kerktuin 

 
Begin januari stond hij midden in de kerktuin te 
bloeien: de Kerstroos (Helleborus niger). Wij 
hebben een schitterend witbloeiend 
exemplaar, wel passend bij de feestelijke 
kerkelijke kleur wit van Kerstmis, maar niet zo 

erg bij het niger (zwart) van zijn Latijnse naam.  
Ik hoop zo dat hij bij het verschijnen van het 
Bulletin nog bloeit! Voor de zekerheid hierbij de 
foto die ik ervan maakte. 
 
De Kerstroos, ook wel nieskruid genoemd, is 
helemaal geen familie van de roos, maar van 
de boterbloem. In vroeger tijden werden de 
wortels vermalen tot poeder dat aan snuiftabak 
werd toegevoegd. Vandaar dat niezen.  
 
Ik vond er ook een legende over: Op de 
geboortedag van Jezus werd het visioen van 
Jesaja waarheid en bloeiden alle bloemen. De 
dag erna waren ze allemaal weer onder de 
grond verdwenen behalve…de kerstroos.  
 
Het volgende Bulletin verschijnt pas begin 
april. Als u voor die tijd een ommetje maakt 
door de kerktuin, kunt u al heel veel zien 
bloeien: om te beginnen natuurlijk de 
sneeuwklokjes, al snel gevolgd door dappere 
viooltjes, blauwe druifjes en lage narcissen. De 
tulpen die we hebben geplant, laten zich vast 
ook al zien. De forsythia bloeit uitbundig in 
maart en u ruikt dan vast ook de typische geur 
van de ribes. Zo is er altijd wat te genieten in 
onze kerktuin! 
 
Heleen Gombert 

 
 
 
Correcties Mierenboekje 23 (november 2021) 
 
Aanvullingen en wijzigingen 

pag actie onderwerp correctie 
5 wijzig  Contactpersoon Jongerenviering Rieuwerd ipv 

Gerben 
16 opnemen bij telefoon Buitenwerf, R 06 1641 1263 
    
20 wijzig e-mail Wil Sluijter wils5@xs4all.nl 
22 doorhalen Zeilstra-Benschop A  
    

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

 
Bericht van de werkgroep 
diaconie 

 
Nog steeds is ‘Het Vergeten Kind’ het goede 
doel in ons jubileumjaar. Uw bijdragen zijn 
welkom op NL70 INGB 0002 5811 91 van de 
AKM, onder vermelding van ‘Het Vergeten 
Kind’. Zodra het weer kan, coronavolente, 
zullen wij een activiteit organiseren om de 
aandacht voor dit project levend te houden. 

 
De voedselbank blijft voor veel mensen 
noodzakelijk. Denkt u ook eens aan 
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toiletartikelen zoals maandverband en 
shampoo. U kunt natuurlijk ook een bijdrage 
overmaken op NL82INGB 000 1152 165 t.n.v. 
Stichting Voedselbank Leiden. 
 

 
 
Tijdens de komende vastenactie willen wij 
aandacht besteden aan en geld inzamelen 
voor een project van Fidesco Nederland. Het 
gaat om hulp aan een medisch centrum in 
Guinée dat door de Bisschoppelijke Vasten- en 
Adventsactie is verkozen tot Eigen Doel voor 
de periode 2022. 
 
Guinée is een land rijk aan bodemschatten 
(o.a. bauxiet en goud), maar van deze rijkdom 
profiteert alleen een kleine bovenlaag. Een 
groot deel leeft vlak boven of net onder de 
armoedegrens. Door de armoede is de 
gezondheidstoestand er zeer slecht. Sinds 
1987 staat in de hoofdstad de 
gezondheidskliniek Sint Gabriel. Dit ziekenhuis 
wil kwaliteitszorg bieden aan de meest 
kwetsbare en armste bevolkingsgroepen op 
diverse medische terreinen. 
Mede door de komst van Covid-19 is het zaak 
dat binnen het ziekenhuis geen besmettingen 
plaatsvinden. Hygiëne is in een ziekenhuis een 
prioriteit. Renovatie van de gezondheidskliniek 
Sint Gabriel is hiervoor hard nodig. Het gaat 
hierbij o.a. om het betegelen van de 
buitenwachtruimte, het schilderen van de 
afdeling verloskunde en alle buitenmuren van 
het gebouw.  
 
Met de opbrengst van de collectes in de 
komende vastentijd willen wij samen, met de 
parochie HH. Petrus en Paulus, dit project van 
Fidesco steunen. 
 
Namens de werkgroep diaconie, 
Ada Minne en Cecile Werner

Nieuw begin 
Het nieuwe jaar is inmiddels een week oud. 
Vandaag, op driekoningen, is het een mooi 
moment om de kerstversiering op te ruimen. 
En weer te genieten van meer rust in en om 
het huis. Want in december, de maand waarin 
meer mensen willen delen, kregen we zeker 
twee keer per week donaties, zoals een 
middagmaal, etenswaren, schoonmaak-
middelen, een taart, tweedehands kleding etc. 
Hartverwarmend omdat het een teken is dat 
onze missie: `bewustwording t.a.v. mensen 
met beperkingen` vruchten afwerpt. En ons 
werk bij meer en meer mensen onder de 
aandacht komt. 
 

 
Terugblik 
We hebben het jaar 2021 nu achter ons liggen. 
Er waren veel uitdagingen, zowel in het 
gemeenschapshuis als bij de activiteitenclub, 
met name door de diverse 
personeelswisselingen.  
Onze huisgenoten, mensen met een 
intellectuele beperking, hebben routine en orde 
nodig om beter te begrijpen wat er om hen 
heen gebeurt, vooral een persoon met 
autisme, zoals Jonathan. 
Maar nieuw personeel veroorzaakt onrust. 
Personeelsleden wijken door onervarenheid af 
van de routine; hebben nog te weinig oog voor 
de behoeften van iedereen en weten niet hoe 
ze adequaat moeten reageren. Een voorbeeld: 
Jonathan is erg gevoelig voor veranderingen 
en heeft behoefte aan routine en een plan 
(autisme). Nieuwe mensen kunnen daar snel 
van afwijken, zonder het te merken. Jonathan 
blokkeert daardoor en toont dan een bepaald 
frustrerend gedrag. Daar moet  je dan weer 
naar weten te handelen... 
Onze huisgenoten zijn de beste leraren als  
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men leert hun lessen te begrijpen. Mijn rol is 
om de nieuwkomers te wijzen op die lessen 
en/of ze te vertalen. Vooral door coaching- en 
trainingsmomenten. 
 
Er zijn in Nicaragua geen loopbanen / 
opleidingen voor degenen die met mensen met 
een beperking willen werken. Ze komen dus 
allemaal onervaren de Fundacion binnen. Een 
proefmaand is kort, om te ervaren of ze 
inderdaad hun draai kunnen vinden, omdat de 
baan zo nieuw voor ze is. 
In het team hadden we de afgelopen maanden 
niet alleen personeelswisselingen, maar 
werden ook twee begeleiders op verschillende 
tijdstippen ziek. En waren ieder twee weken 
afwezig. Allemaal uitdagingen op onze weg. 
Waarbij we al onze creativiteit gebruikten om 
te werken aan het bereiken van die stabiliteit 
en het welzijn, dat voor een ieder gewenst 
was. 
 
COVID 
Er zijn geen betrouwbare cijfers van het 
ministerie van Volksgezondheid met betrekking 
tot het aantal getroffenen en overledenen. En 
hun aantal verschilt aanzienlijk van de 
aantallen van de onafhankelijke waarnemers. 
In augustus en september waren er veel doden 
door de deltavariant in Nicaragua. De regering 
riep niet op tot preventieve maatregelen. Een 
ieder deed wat hem/haar zinvol leek. Wij 
bleven meer thuis, nodigden bezoekers uit, 
maar geen groepen, etc. Slechts één van onze 
medewerksters werd ziek met COVID.  
Door onze inzet om te werken aan kwaliteit en 
preventie hebben de huisgenoten over het 
algemeen een goede gezondheid. We zoeken 
tevens naar alternatieven om het dagelijkse 
leven voor hen zo aangenaam mogelijk te 
maken. Want de Romeinen zeiden het al: een 
gezonde geest in een gezond lichaam! 
 
Nieuwe fase 
Ook op het niveau van de Fundacion waren er 
veranderingen. Drie nieuwe mensen kwamen 
er in het bestuur. En op economisch vlak was 
er meer instabiliteit. Daarbij bestaan we nu 5 
jaar en zitten we zogezegd in een ander 
stadium: van `pasgeborene` naar een `kind dat 
probeert om alleen te lopen`. Dat brengt 
nieuwe uitdagingen met zich mee voor 2022. 
 
Ik ben dankbaar en voel me gezegend voor 
wat er op mijn pad kwam. Ook dankbaar voor 
alle ontvangen (inter)nationale medewerking; 
de genegenheid en waardering die zoveel 
mensen me lieten voelen. Voor de vruchten 
van het werk, de behaalde doelen en mogelijke

activiteiten om te pushen. 
Dit schrijven is daar een bewijs van. Maar dit 
jaar toonden ook de zwakten in het 
gemeenschapshuis en in de Fundacion. En de 
uitdagingen op de verschillende niveaus zijn 
groot. Maar, als we allemaal ons steentje 
bijdragen, kunnen we het verschil maken!  
 
Astrid Delleman                                                                                     
ajdelleman@zonnet.nl 
 

 
De digitale 40-dagenretraite 
2022 van de jezuïeten 

 
Hem achterna is de titel van de digitale 40-
dagenretraite in 2022. De retraite gaat op 
Aswoensdag 02 maart van start en eindigt op 
Paaszondag. Het is de zestiende digitale 
retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 
mensen aan deelnemen. De teksten zijn 
geschreven door Myriam van den Eynde. 
 
Myriam zegt over de retraite: “Op de vraag van 
de zoekende mens, geeft Jezus een 
ontwapenend antwoord: ‘Kom maar mee, dan 
zul je het zien.’ Die uitnodiging klinkt ook voor 
ons vandaag: Kom maar mee, leer Me (beter) 
kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek waar 
Ik je tegemoet kom in jouw leven, in deze 
wereld, in deze tijd. 
Deelnemen aan de retraite is ingaan op die 
uitnodiging. Hem achterna, op weg naar 
Pasen.” 
 
Hoe deelnemen?  
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite 
inschrijven via www.40dagenretraite.org. 
 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen 
dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, 
meditatieve vragen, citaten en technische 
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke 
reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en 
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 het Paasmysterie intenser te beleven. 
 
Op zaterdagochtend tijdens de 40-dagentijd 
kunnen deelnemers van de retraite meedoen 
aan een geleide meditatie via ZOOM. 
 
Enkele citaten van deelnemers aan de 
vorige digitale retraite: 
-“De digitale retraite heeft structuur aan mijn 
bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk 
leven.” 
-“Een zinvolle begeleiding om op 
gestructureerde wijze gebed in te plannen én 
vol te houden.” 
-“Ik deed de retraite samen met mijn man. En 
het heeft mooie gesprekken opgeleverd.” 
-“Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n 
dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein 
moment van aandacht en bezinning.” 
 
Een productie van ignatiaansbidden.org 
Www.ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks 
twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 
40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in 
hun gebed tijdens de speciale tijden in het 
kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden 
van Gods aanwezigheid in hun leven. 

 
Assemblee Wereldraad van 
Kerken, 2022 
 

 
De Nederlandse Raad van Kerken heeft de 
bezinningstekst die de Wereldraad met het oog 
op de assemblee heeft voorbereid, vertaald. 
Hieronder volgt een samenvatting van deze 
tekst. 
 
De Wereldraad van Kerken is in 1948 in 
Amsterdam opgericht en telt momenteel 
wereldwijd ongeveer 350 lidkerken uit meer 
dan 110 landen. Om de zeven jaar komen die 
kerken bij elkaar tijdens een grote assemblee 
om samen te getuigen van hun geloof in Jezus 
Christus en zich te buigen over de betekenis 
van het Evangelie voor de grote vragen van 
kerk en wereld. Dat zal, met enige vertraging 
door de coronapandemie, voor de elfde keer 

gebeuren van 30 augustus tot en met 8 
september 2022 in de Duitse stad Karlsruhe.  
In de oecumenische beweging heeft de oproep 
van de kerken tot zichtbare eenheid altijd 
centraal gestaan. Die eenheid staat in dienst 
van de gemeenschap en de verbondenheid 
van de wereld, de eenheid tussen mensen en 
volkeren. De recente Covid-19 pandemie 
maakte het belang daarvan nog eens heel 
duidelijk. Op allerlei manieren werd de wereld 
door die pandemie zwaar op de proef gesteld. 
Zij kostte wereldwijd veel mensenlevens. Maar 
ook maakte zij de ongelijkheid in de wereld 
opnieuw zichtbaar, bijvoorbeeld in de toegang 
tot medische zorg en de beschikbaarheid van 
vaccins. Ook maakte zij duidelijk hoe sterk wij 
wereldwijd op elkaar zijn aangewezen. Dat is 
ook het geval met die andere grote crisis 
waarvan de mensheid zich bewust begint te 
worden: de klimaatcrisis. In een tijdperk dat als 
het Antropoceen wordt aangeduid, bedreigt de 
mens door ongebreidelde economische en 
industriële expansie de toekomst van de 
aarde, die ons gemeenschappelijk huis is. 
Tegelijk verandert ons dagelijks leven 
ingrijpend door de digitale revolutie, meer dan 
we jaren geleden nog konden vermoeden. In 
hoog tempo verandert de manier waarop wij 
met elkaar omgaan. De digitale revolutie biedt 
ongekende mogelijkheden om wereldwijd met 
elkaar te communiceren, maar tegelijk brengt 
zij het risico met zich mee van vervreemding. 
Wat betekent mens zijn in een tijd van 
algoritmen en robots?  

 
Gods eerste en voornaamste houding 
tegenover de wereld is die van de liefde. Die 
liefde is zichtbaar geworden in de 
menswording van het Woord in Jezus Christus. 
Hij werd tot compassie bewogen door het 
lijden van de mensen. De kerken zijn geroepen 
teken te zijn van die mensenliefde. Die liefde is 
meer dan een vaag idee of een romantisch 
ideaal. Zij schenkt zichzelf, zij offert zichzelf op 
voor het heil van de wereld. De kerken 
moeten, in een vernieuwde oecumenische 
beweging, een publieke stem zien te vinden 
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om een waarachtige en oprechte hoop uit te 
spreken, een hoop die bouwt aan een betere 
wereld, een wereld waarin grondstoffen eerlijk 
worden verdeeld, ongelijkheden worden 
aangepakt en een nieuwe waardigheid voor 
iedereen wordt gevonden.  
 
De kerken moeten daarom niet langer 
gescheiden van elkaar leven en zich niet 
langer opsluiten in zichzelf. Zij worden door de 
verrezen Christus opgeroepen om gezonden te 
worden naar de publieke en open ruimten van 
de wereld, om daar Gods nieuwe Koninkrijk te 
verwelkomen, waarin de armen worden 
gezegend en de gevangenen worden bevrijd. 
Een wereld die schreeuwt om diepgaande 
liefde, om gemeenschap, om gerechtigheid en 
hoop, heeft kerken nodig die zichtbaar in 
gemeenschap met elkaar zijn, die verlangen 
naar eenheid waar verdeeldheid heerst en die 
een nieuwe toekomst vinden voor de mensheid 
en voor de hele schepping. 
 
'De liefde van Christus beweegt de wereld tot 
verzoening en eenheid.' Dit thema van de elfde 
assemblee is een loflied voor God, wiens liefde 
ons in Christus in beweging wil zetten. Het is 
een 'verklaring van geloof en vertrouwen': het 
is Gods wil om ons door liefde te bewegen tot 
verzoening en eenheid. Het is een boodschap 
aan de wereld over de liefde die het hart is van 
het christelijk geloof. Het is een uitnodiging aan 
de kerken en aan alle mensen van goede wil 
over de hele wereld, om te delen in de 
gemeenschappelijke wijsheid van de liefde, om 
ons allen te bewegen tot verzoening, en onze 
ware eenheid als mensheid te vinden. 
 
Bron: www.raadvankerken: Oecumenische 
Bezinning 68. In dit blad staat ook de volledige 
tekst van de Wereldraad. 

 
Nu zijt go de engel tell it 
aangesneld wellekome 
mountain 
 
U denkt nu waarschijnlijk dat de champagne 
van Oud & Nieuw nog niet helemaal is 
uitgewerkt. Of dat de redactie (die mijn literaire 
diarree nog steeds durft te plaatsen) zit te 
slapen. Maar de titel ziet er wat chaotisch uit. 
Ik kreeg zojuist nog een mailtje van Corine of 
ik nog een column kon aanleveren. In mijn 
beleving had ik net nog de bijdrage over onze 
gevleugelde vriend ingeleverd, dus zo snel had  
ik niet verwacht. Kortom, enige chaos in mijn 
hoofd en die gebruik ik dan maar als inspiratie.

  
Ik moest daarbij eerst terugdenken aan Derde 
Kerstdag 2021 die dit keer op 2 januari jl. 
plaatsvond. Willy had nog een aantal 
kerstliederen in de liturgie opgenomen, dus zo 
kwam ik toch nog aan mijn quotum 
kerstliederen. Ik was ingepland bij een 
kerstconcert in december, maar vanwege de 
coronamaatregelen ging dat niet door. Dus ik 
was wel content met deze onverwachte Derde 
Kerstdag. Tijdens het inzingen bleek dat ik 
sommige nummers had verwisseld (GvL in 
plaats van NLB en vice versa; wellicht toch die 
champagne?). Dus best grappig als je het 
voorspel tijdens het inzingen afsluit en het 
couplet wilt inzetten en je vervolgens de 
verwarde blikken van de gelegenheidszangers 
ziet. Maar goed, alles is op tijd goed gekomen 
en van echte chaos was nog geen sprake. 
 
Dat was 12 december jl. wel meer het geval. 
Bij online vieringen kan er wel eens wat 
misgaan. Geen internet, computerstoring, 
microfoons die het niet doen etc. Dus ik heb al 
meermaals gehad dat mijn gekozen 
literatuurstuk onderbroken moest worden. 
Opnieuw spelen zou dan kunnen, maar dan 
moet vanwege het feit dat de uitzending te laat 
begint er wellicht weer worden ingekort en haal 
ik weer het einde niet. Dus tegenwoordig kies 
ik ervoor om te improviseren op meestal het 
openingslied of een ander passend lied, dat 
dan niet wordt gezongen. Ik wil daarbij 
benadrukken dat als u denkt “wat klinkt dat 
onaangenaam” of iets van die strekking dat 
uiteraard alleen is te wijten aan de beroerde 
geluidskwaliteit van de uitzending. Daar 
kunnen onze Beamers trouwens niks aan 
doen, de in de Regenboog aanwezige 
apparatuur is ons orgel niet gunstig gezind.     
 
Maar goed, de inspiratie ontstaat meestal pas 
op de ochtend zelf tijdens het inspelen.  
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Ik had op zaterdag al wel besloten om het lied 
NLB 443 ‘De engel Gabriël komt aangesneld’ 
te gebruiken. Tijdens het inspelen heb ik wat 
variaties bedacht en de opbouw ervan kort 
opgeschreven, als houvast. Helaas kwam 
Mirjam ook aangesneld en midden in mijn 
weergaloze uitvoering zag ik in de spiegel dat 
ik geacht werd er een eind aan te breien. Dat 
leidt kortstondig tot chaos, maar dat was snel 
voorbij. Maar ik bedacht wel dat het meditatief 
orgelspel na de overweging dat ik had 
gepland, over ‘De Lofzang van Maria’ mogelijk 
vervangen zou worden, want ik vind die 
melodie van de betreffende engel namelijk erg 
mooi en inspirerend.  
 
Het is overigens wel jammer dat het woord 
‘engel’ sinds de corona in een ander daglicht is 
komen te staan door een gelijknamig 
personage (hier stond eerst ‘sujet’…) die zijn 
mening nogal vaak via allerlei media weet te 
etaleren. Zo zie je maar wat er gebeurt als het 
chaos in je hoofd is.    
 
Maar tijdens de overweging bedacht ik me dat 
ik beide melodieën misschien zou kunnen 
combineren. Dus eerst een regel van

 ‘De Lofzang’ op de zacht strijkende stemmen 
en dan komt Gabriël als solo met de Stopped 
Diapason 8’ voorbij. Zo kan je beide liederen 
afwisselen, hetgeen wat chaotisch kan 
overkomen. Maar dan is er een probleem, de 
liederen zijn niet even lang (zes respectievelijk 
vijf regels). Al vrij snel noemde Mirjam het lied 
‘Go tell it on the mountain’ en het geval wil dat 
ik dat lied tijdens dat geannuleerde concert 
moest begeleiden. Dus ik heb die ene 
missende regel opgevuld met een stukje van 
dat lied en dat ook als slotmaten gedaan. 
Daarbij komt dat ‘Go tell it’ in een majeur 
toonsoort staat, de andere liederen in mineur. 
Kortom, ingrediënten genoeg voor chaos 
(hetgeen de titel verklaart), maar uiteindelijk 
was ik best tevreden. En voor mij een unicum 
dat ik drie liederen in één improvisatie heb 
gebruikt. 
 
En dan is het zo leuk dat Corine nog even 
kwam vragen of het klopte dat ik ‘Go tell it on 
the mountain’ had gespeeld. Doe mij dan nog 
maar een portie chaos.  
 
Frank Resseler 
 
 

 

 

  

Oplossing OeCryptogram nr 4: 

 Horizontaal:  4 Naomi; 6 Aaron; 9 De Wallen; 10 Adam; 12 kinderboerderij; 17 leeuw; 18 Eva;  
 20 Simsom; 22 psalmen; 23 Jonas; 24 Petrus. 
  
 Verticaal:  1 Abraham; 2 Daniël; 3 Kopermolen; 5 Isaak; 7 Ruth; 8 Haan; 11 Spreuken;  13 De Rodes;  
 14 Sara; 15 Delila; 16 Zegges; 19 walvis; 21 Mozes. 
 
 De fles wijn gaat naar Susanne van den Burgh, de aanmoedigingsprijs  
 naar Anja en Dick Rijken. 

Laten we hopen dat de 
activiteiten voor het jubileumjaar 
weer spoedig door kunnen gaan. 
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Oecryptogramnr. 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontaal 
3:  Zie 1 Vert 
7:  Haar muren waren niet bestand tegen de 
ramshoorn (7) 
9:  Hier begon de sprkvrwrrng (9) 
11:  Ik weet niet of ik de weelde van dit land aan 
kan (6) 
13:  Nu duurt het geen veertig jaar meer om hier 
doorheen te reizen (7) 
14:  Is dit een plek om een baby in een biezen 
mandje te leggen? (3) 
17:  De beste plek voor een koninklijke geboorte (4) 
18:  Deze stad: De Heilige, Al Quds (9) 
19:  De schrijftafel van Johannes stond hier (6) 
20:  . . . . is de stede waar ’t is geschied voorwaar 
(6) 
22:  Alle spreken over boven komt hier vandaan (7) 
26:  Voor de verloren zoon wordt dit dier geslacht 
(7,4) 
27:  Aanlegplaats voor een bijzonder schip (6) 
28:  Voor mooi cederhout moet je hier wezen! (7) 

Verticaal 
1, 3 Hor en 16 Vert:  Zijn dit eigenlijk wel geschenken 
voor een baby’tje?  (7, 5 en 4) 
2:  Mozes en Aaron kwamen niet verder dan deze rivier 
(7) 
4:  Hoofdstad van Romeins Asia, bekend door Paulus 
(5) 
5:  De staf van Mozes opende de weg hier doorheen (9) 
6:  De mens leeft niet (3,5,6) 
8:  Dat de engelen u hiernaar mogen geleiden (7) 
10:  Voor een goed maal moet je naar boven kijken (5) 
12:  Meeer dan een ster: een koningin! (5) 
15:  Aan deze rivier kreeg Jacob zijn nieuwe naam (6) 
16: zie 1 Vert 
21:  Misschien was de Maria die hier vandaan kwam een 
vissersvrouw (7) 
23:  Misschien hangt onze lier nog in een wilg naast 
deze rivier (7) 
24:  Het is onder dit verschijnsel dat ik de rogge boen (9) 
25:  De timmerman die hier ooit woonde is nog steeds 
bekend (8) 

 
Oecryptogram nr. 5 vraagt je vooral om naar allerlei plaatsen in en rond de Bijbel te kijken. 
Oplossingen uiterlijk 10-3-2022 naar pieterschrijnen@gmail.com. Onder de goede inzendingen 
verloten we een fles wijn. Ook is er een aanmoedigingsprijs voor een van de anderen.  
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                          K L E U R P L A A T   S P O R T E N 
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Vieringen van de Oecumenische Geloofsgemeenschap  
in De Regenboog 

 
Let op: het kan zijn dat gegevens in dit rooster achterhaald zijn. De redactie raadt u aan de 
digitale nieuwsbrieven in de gaten te houden voor de meest actuele informatie.  
 

Datum Bijzonderheden Voorgangers Inzameling 2e mandje 

30-01  Ds. M. Buitenwerf RK Vicariaat 

06-02  Pw. W. Hoogendoorn Algemeen kerkenwerk Prot. Gem. Leiden 

13-02 M.m.v. Regenboogkoor Ds. M. Buitenwerf 
Kerk in Actie, noodhulp Nepal, meer 

werkgelegenheid voor jongeren 

17-02 19.00 u Eucharistieviering Pst. D. Langerhuizen  

20-02  
Leden 

Geloofsgemeenschap 
Diaconie/De Bakkerij 

27-02  Ds. B. Heubeck Algemeen kerkenwerk Prot. Gem. Leiden 

02-03 
19.30 u Aswoensdag, m.m.v. 

Regenboogkoor 
Pw. W. Hoogendoorn  

06-03 1e van de 40dagentijd Ds. P. Warmenhoven Bisschoppelijke Vastenactie 

13-03 2e van de 40dagentijd Pw. W. Hoogendoorn 
Jubileum doel Regenboog 50 jaar, Stichting 

Het Vergeten Kind 

17-03 19.00 u Eucharistieviering Pst. D. Langerhuizen  

20-03 
3e van de 40dagentijd, m.m.v. 

Regenboogkoor 
Ds. M. Buitenwerf 

Kerk in Actie, werelddiaconaat Indonesië, 
toekomst straatkinderen 

27-03 4e van de 40dagentijd Pw. M. Claassens 
Kerk in Actie, missionair werk, jong en oud 

thuis in de kliederkerk 

03-04 5e van de 40dagentijd Ds. M. Buitenwerf Algemeen kerkenwerk Prot. Gem. Leiden 

 
Alle vieringen zijn online te volgen via ons YouTubekanaal: ‘Oecumene Merenwijk’. 
 
Alle zondagse vieringen beginnen om 10.00 uur. Voor de allerkleinsten is er crèche.  
Voor kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst.  
 
Neem contact op met Rieuwerd Buitenwerf (tel. 071-7854086) voor informatie over de 
jongerenvieringen. 
 

 


