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Visie 
 
In ‘De Regenboog’ komen we als christenen uit 
verschillende kerkelijke tradities bijeen om 
samen ons geloof te beleven, te vieren, te 
belijden en te verdiepen. 
Geïnspireerd door de Bijbel willen we elkaar 
bemoedigen om te leven zoals Jezus ons heeft 
voorgeleefd. 
De oecumene is voor ons de weg om ons 
geloof op een open manier te ervaren, in 
vieringen, leren en dagelijkse activiteiten. 
In verbondenheid met de kerken waaruit we 
voortkomen, zoeken we naar wat ons bindt en 
naar mogelijkheden om elkaar met de 
veelkleurigheid van ons geloof te verrijken. 

We willen een open uitnodigende 
gemeenschap zijn en een gastvrij huis voor wie 
behoefte heeft aan steun, aandacht of warmte. 
We voelen ons betrokken bij mensen, dichtbij 
en veraf, met al hun verschillende culturen en 
religieuze achtergronden en willen vanuit ons 
geloof een bijdrage leveren aan een 
samenleving, waarin ieder mens tot zijn recht 
kan komen. 

 
Redactioneel 
 
Als redactie van het Bulletin hanteren we een 
(ongeschreven) wet dat de Inhoudsopgave, de 
Visie en het Redactioneel samen op één pagina 
(pagina 1) moeten passen. Dit leidt tot de 
vreemde situatie dat een lange inhoudsopgave 
slechts een kort redactioneel toelaat, terwijl er 
dan juist veel punten zijn om nader toe te 
lichten. Dit is ook het geval in het kerstnummer 
van het Bulletin dat voor u ligt. Daarom zullen 
we de inhoud slechts globaal samenvatten.  
 
Terwijl het vorige nummer van het Bulletin 
boordevol stond met beleidsmatige stukken 
(wat u misschien interessant vond of juist 
helemaal niet), bestaat dit nummer voor een 
groot deel uit aankondigingen van heel veel 
(kerst)activiteiten. Activiteiten in de Regenboog 
en soms ook buiten de Regenboog. 
Uitnodigingen om samen bezig te zijn. We zijn 
allemaal engelen, schrijft Pastor Marianne 
Hoogervorst in het openingsartikel, maar we 
kunnen alleen maar samen vliegen.  
 
Af en toe vindt u tussen de artikelen een ster 
met daarin een suggestie of een hulpmiddel om 
“diaconie” op een eenvoudige wijze te vertalen 
in ieders eigen omgeving. Deze zijn afkomstig 
uit de Diaconale Waaier die enige tijd geleden 
uitgegeven is door het Parochieel Diaconaal 
Beraad Leiden en Diaconaal Centrum De 
Bakkerij. Een mooi hebbedingetje. 
 
Het Bulletin wordt afgesloten met een column 
van onze organist Frank Resseler. Als u graag 
lacht, moet u deze column zeker lezen! 
 
De redactie wenst u een gezegend en zalig 
kerstfeest toe.   
 
 
 
 

                 Wiens naaste  

                  kun je nu  

                  eens zijn 
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Al dreigt met kerst….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dreigt met kerst de eenzaamheid 
de stilte door gemis 
Al ben je een geliefde kwijt 
weet dat het Kind er is 
't Kind dat littekens van binnen 
met zijn liefde heelt. 
Dat jouw droefheid niet negeert, 
maar samen met jou deelt. 

Al dreigt met kerst het angstgevoel 
een somber perspectief 
Al lijkt het leven zonder doel 
't Kind dat heeft jou lief. 
't Kind dat littekens van binnen 
met zijn liefde heelt. 
Dat jouw angsten niet negeert, 
maar samen met jou deelt 

Al dreigt met kerst onzekerheid 
voert twijfel boventoon 
Al voer jij voortdurend strijd 
Denk dan aan Gods Zoon 
't Kind dat littekens van binnen 
met zijn liefde heelt. 
Dat jouw twijfels niet negeert, 
maar samen met jou deelt. 

Al dreigt met kerst de dreiging soms 
van wat er fout kan gaan. 
Dan wijst het Kindje ons de weg  
waar Zijn Ster zal staan. 
't Kind dat littekens van binnen 
met zijn liefde heelt. 
Dat de dreiging nooit negeert 
en vrede met ons deelt. 

 

Hans Cieremans

We zijn stuk voor stuk engelen... 

 
Zo begint een spreuk die mij geïnspireerd heeft 
om een verhaal te schrijven over engelen.  
Het is niet zomaar een verhaal. Het is als het 
ware een spiegel van hoe wij, mensen door het 
leven gaan. Het verhaal laat horen hoe een 
groep kleine engeltjes zo op zichzelf is gericht 
dat zij niet in de gaten hebben wat er in het 
dagdagelijkse leven van de hemel gebeurt.  
Door allerlei gebeurtenissen, door schade en 
schande, komen ze tot inzicht dat ze elkaar 
nodig hebben. Dat leidt er toe dat er in de 
kerstnacht een prachtig engelenkoor het ‘Vrede 
op aarde’ aanheft.  
De jongeren in de Regenboog hebben dit 
verhaal in de Advent in vier delen aan de 
kinderen verteld. De symbolen in de kleuren 
van donker naar licht, wijzen naar het 
naderende Kerstfeest. De symbolen lijken wat 
cryptisch: twee handen, een toorts, een 
sterrenkijker en wolken.  
Twee handen 
die ons de 
mogelijkheid 
bieden om 
elkaar een 
handje te 
helpen. (1e 
thema)  
Een toorts, 
een vuur dat 
ons bijlicht op 
de weg van 
het in harmo-
nie leven met 
elkaar. (2e thema) Een sterrenkijker die helpt om 
met vertrouwen uit te zien naar…..(3e thema)  
Ten slotte  het symbool van een wolk die staat 
voor het dromen over hoe we zorg kunnen 
hebben voor elkaar. (4e thema)  
De goede lezer herkent hierin de sfeer van de 
Bijbellezingen die gelezen worden in de Advent.  
We worden opgeroepen om waakzaam te zijn, 
om te zien naar elkaar om zo samen het 
Kerstfeest te vieren.  
 
Maar wat vieren we met Kerstmis?  
We horen in het evangelie dat Jezus niet thuis 
wordt geboren maar onderweg. Zijn moeder 
legt hem in een kribbe, een voerbak voor 
beesten. Jozef en Maria hebben blijkbaar 
onderdak gevonden in een stal. Gods Zoon wil 
onder ons komen, niet door geboren te worden 
in een paleis maar in een stal.  
Anselm Grün, een Benedictijner monnik helpt 
ons in een meditatie om op weg naar Kerstmis 
naar onze binnenkant te kijken. Hoe ziet die   
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eruit? Als een paleis, blinkend schoon? Of lijkt 
onze binnenkant een beetje op een stal? Met 
her en der wat smoezeligheid? Wat vuil in de 
hoeken van ons leven? ‘Toch,’ zegt Anselm 
Grün, ‘wil onze God juist daar geboren worden.’ 
Gods Zoon, Jezus, wil in onze kleine duisternis, 
tussen al wat nog niet zuiver is in ons, geboren 
worden. Om zo vrede te brengen in ons hart.  
In de voorbereidingen op de feestdagen maken 
we ons huis schoon, versieren het met lichtjes 
en groen maar…. Is er ook tijd om ons eigen ‘, 
stalletje’, onze binnenkant wat op te ruimen? 
Schoon te maken? Zijn we er klaar voor om Het 
Kind in ons geboren te laten worden? 
 
Dit sluit aan bij de avonturen van de engeltjes 
uit het Adventsverhaal. Zij zijn er in eerste 
instantie niet klaar voor om te zingen voor het 
kindje in de kribbe. Gelukkig, na veel 
omzwervingen ontdekken ze dat ze het niet 
alleen kunnen. Immers ze zijn engeltjes 
geworden met één vleugel…Dan kun je niet 
vliegen, niet in de kerstnacht door de lucht 
zweven en zingen. Maar … kijkend naar elkaar 
is daar DE ontdekking: We zijn stuk voor stuk 
engelen met slechts één vleugel. We kunnen 
vliegen als we elkaar vasthouden. 
 
Ik wens u allen persoonlijk toe dat u mensen 
om u heen hebt die u kunt vasthouden. Ik wens 
de geloofsgemeenschap De Regenboog toe dat 
wij elkaar in het komende jaar vasthouden. 
Want dan, ja dan zijn wij engelen die ondanks 
die ene vleugel, kunnen vliegen!!!!!!! 
 
Ook namens mijn collega, Ds. Inge Smidt, wens 
ik u een Zalig Kerstmis toe en Gods zegen over 
het Nieuwe Jaar. 
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 

 
Het verhaal van de Regenboog 
 
Op een dag kregen de kleuren van de 
regenboog ruzie. 
Groen zei: ‘Ik ben de kleur van planten en 
bomen; zonder mij was er geen leven op 
aarde’. 
Maar blauw zei: ‘Wat dacht je van al dat water 
en de lucht?’. En Geel zie boos: ‘Ik geef mijn 
kleur aan de maan, de sterren en de zon’. ‘Ik 
ben een en al gezondheid’ zei Oranje, ‘want ik 
ben van de wortels en de sinaasappels en de 
papaja’s‘. Maar Rood vond zich nog 
belangrijker: ‘Ik ben de kleur van het bloed, de 
moed, het vuur en de liefde’. Maar dat liet 
Paars zich niet gezeggen: ‘Ik ben het purper 
van koningen en bisschoppen. Ik ben de 
wijsheid en de macht’.

En terwijl de kleuren hooghartig door kakelden, 
begon het te donderen en te bliksemen aan de  
hemel. De kleuren werden bang, vertelt de  

 
legende. Ze kropen angstig dicht tegen elkaar  
aan. En toen de zon aarzelend door de wolken 
brak, stond er een schitterende, kleurrijke 
regenboog om aan iedereen te laten zien, zo 
eindigt de legende, dat God van alle kleuren 
houdt, en dat ze alleen samen dicht bij elkaar 
een regenboog worden. 
 
Dit verhaal vertelde Conny Hofschreuder op 18 
oktober tijdens haar overweging. Op veler 
verzoek nemen wij het over in het Bulletin. 

 
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? 
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   
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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 

 
Een nieuw e-mailadres en nog 
meer….. 

 
De afgelopen 
maanden heb ik 
meer uren gemaakt 
dan waarvoor ik 
benoemd ben. Dat 
moet veranderen 
wil ik niet in de 
knoop komen met 
mijn agenda.  
Eén van de 
maatregelen 
daarvoor is een 

nieuw e-mailadres. Ik ben voor al uw vragen en 
opmerkingen bereikbaar via: 
pastor.regenboog@gmail.com  
Een dringende vraag aan ieder mijn oude adres 
te verwijderen en dit adres er voor in de plaats 
te zetten.  
 
Daarnaast wil ik duidelijk maken dat ik op 
dinsdag en vrijdag beschikbaar ben voor de 
Regenboog. (Naast het voorgaan op zondag) 
Op deze dagen kijk ik mijn mailbox na en zal 
daar zo nodig op reageren. Andere dagen wil ik 
vrij houden voor andere werkzaamheden. 11,4 
uur is niet veel maar ik wil deze uren wel zo 
goed mogelijk inzetten t.b.v. de Regenboog. 
Dank voor uw begrip. 
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 

 
De werkgroepen in de 
Regenboog 
 
Eind september heb ik alle werkgroepen 
aangeschreven met de vraag of we elkaar 
zouden kunnen ontmoeten. Deze ontmoeting 
heeft als doel om elkaar te leren kennen en om 
te kijken of de doelstelling van elke werkgroep 
nog klopt of bijstelling behoeft. Voor mij 
persoonlijk is het ook een weg om meer 
vertrouwd te raken met de vele 
werkzaamheden in de Regenboog. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf, heb ik concreet 
19 werkgroepen bezocht en met 5 werkgroepen 
heb ik de komende tijd nog een afspraak. Het is 
indrukwekkend om te horen en te zien wat er 

allemaal in de Regenboog gebeurt om de 
geloofsgemeenschap in goede banen te leiden.  
Van 12 werkgroepen heb ik helaas nog geen 
reactie gehad. Ik hoop dat zij alsnog contact 
met mij willen opnemen. Mijn oorspronkelijke 
plan was om eind december klaar te zijn en dan 
een verslag te schrijven van mijn bevindingen. 
Dat laatste heb ik een maand vooruit 
geschoven. Zo kan ik hopelijk met elke 
werkgroep een ontmoeting hebben. 
 
Het is voor mij tot nu toe een drukke maar 
prachtige tijd geweest. Het kennismaken met 
vele verschillende maar zeer gemotiveerde 
mensen geeft mij veel inspiratie. Dank 
daarvoor. Ik hoop dat we elkaar ook de 
komende tijd blijven inspireren. 
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 
 
 

 
 
 
Bij de vieringen 

 
Donderdagavond 24 december om 18.00u 
vieren we het Kinderkerstfeest in de 
Regenboog. Met de kinderen leven we mee 
met het jongetje David uit Bethlehem dat voor 
het eerst met zijn grote broers meegaat om de 
schapen te hoeden. En met de kleine engel 
Jonathan, die verscholen achter de grote 
Gabriël midden in de nacht naar de aarde reist. 
Een kleine jongen en een kleine engel die 
samen die nacht een wonder gaan beleven.  
Natuurlijk zingen we met elkaar kerstliederen 
en beleven we zo, in het donker van de avond, 
het aanbreken van de kerstnacht met zijn 
belofte van licht, warmte, goedheid en hoop.   
 
Vrijdag 25 december, eerste kerstdag. Na de 
stilte van de nacht, waarin een kind geboren 
wordt, is het Kerstfeest. In het licht van de 
nieuwe dag komen de dageraadsmis (de 
herdertjesmis) en de kerstmorgen met 
Johannes 1 samen. Centraal staat het thema 
van het Licht. In de kerstnacht gaat het Licht  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimkdGI0rDJAhWKtBoKHX1ZCrQQjRwIBw&url=http://www.altb.nl/index.php?page%3D73&psig=AFQjCNHPHaerz5bPIAEfRZODzJQWtjdg-g&ust=1448714798301575
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over ons op, het licht van God dat in dit kind 
zichtbaar wordt.  De engel die de herders het  

 

goede nieuws komt brengen midden in de 
nacht, brengt een stralend licht met zich mee 
waar de herders plotseling in baden.  
En Johannes schrijft over het Woord dat in 
Jezus in de wereld woonde als over een licht 
voor mensen, dat in de duisternis schijnt en de 
duisternis heeft het niet in haar macht 
gekregen. Licht der wereld, dat opgloeit in de 
donkere nachten en dat over ons opgegaan is 
en ons leven verlicht in de donkere dagen van 
winter en wereld.  
 
Ds. Inge Smidt 
 
Op zondag 17 januari lezen we Jesaja 62,1-5 
en Johannes 2,1-11. In beide lezingen is sprake 
van een bruid en een bruidegom. In Jesaja gaat 
het om de belofte van een nieuwe toekomst en 
de vreugde die daarin gevierd mag worden. Op  

 
de bruiloft in Kana, zien we hoe aan alle 
vreugde zo maar een einde kan komen. Jezus 
redt, door water in wijn te veranderen. Maar er 
verandert meer. Uit de wijze waarop Jezus zijn 
moeder toespreekt blijkt dat er een nieuwe tijd 
is aangebroken, waarin alles anders wordt. Een 
intrigerende tekst.

We vieren deze zondag ook de maaltijd van de 
Heer. In de tekenen van brood en wijn mogen 
we de verbondenheid met elkaar in Christus 
ervaren.  Aan deze viering verleent ook het 
Regenboogkoor olv Hendrik Vonk weer zijn 
medewerking. 
 
Ds. John Boon 

 
Drie Koningen  
 
Wij vieren 
Driekoningen, op 3 
januari 2016 in de 
Regenboog. Daarom 
mogen alle kinderen 
als koningen of als 
“wijze uit het oosten”. 
verkleed naar de dienst 
komen. Samen gaan 
we op zoek naar de 
nieuwgeboren koning. 
Gods ster wijst ons de 
weg. 

  
We verheugen ons op jou.  
 
De kindernevendienstgroep van de Regenboog 
  

 
 

Kom aan tafel! 
 
Deze uitnodiging doen we aan alle kinderen die 
in groep 4 zitten (of hoger) en gedoopt zijn.  
Op zondag 10 april 2016 zullen de kinderen na 
een uitgebreide voorbereiding in een feestelijke 
viering uitgenodigd worden om deel te nemen 
aan de Maaltijd van de Heer. 
 
De voorbereiding hierop begint met een 
ouderavond op dinsdag 9 februari om 20.00 
uur. Op deze avond zal de voorbereiding en de 
stappen daarin, worden toegelicht maar ook 
inhoudelijk worden bekeken. Een 2e 
ouderavond staat gepland op maandag 14 
maart ook om 20.00 uur. 
De kinderen komen bij elkaar op dinsdag 1 – 8 
– 15 – 22 – 29 maart en 5 april van 16.00 – 
17.30 uur. Alle bijeenkomsten vinden plaats in 
de Regenboog.  
 
U kunt uw kind opgeven bij Maja v. Spaandonk 
email: maja.v.spaandonk@live.nl.  
Dit kunt u doen tot uiterlijk 1 februari 2016. Wilt 
u eerst nog informatie dan kunt u terecht bij 
Maja v. Spaandonk of één van de pastores. (zie 
adressen op de kaft)  
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Wij hopen dat het voor de gehele 
geloofsgemeenschap een feest zal worden. 
 
Ds. Inge Smidt 
Pastor Marianne Hoogervorst 
Maja v. Spaandonk 

 
 
Uit de AKM….. 

Aan het begin 
van de verga-
dering van 29 
oktober heeft de 
AKM van haar 
voorzitter Ingrid 
Weitenberg 
afscheid ge-
nomen. Zij werd 
bedankt voor 
haar grote inzet 
voor en 
betrokkenheid 
bij de oecu-
menische 

geloofsgemeenschap gedurende vele jaren. 
Ingrid blijft overigens op vele terreinen actief in 
de Regenboog, o.a. als lid van het Vicariaat. 
Met deze wisseling van de wacht was het voor 
mij de eerste AKM-vergadering die ik mocht 
leiden. 
 
De AKM heeft de begroting 2016 goedgekeurd, 
waarin extra gelden zijn gereserveerd voor 
enkele nieuwe activiteiten: opleiding 
vrijwilligers, alternatieve vieringen en de 
vernieuwing van de website. Een voorstel tot 
financiering van de beamers is goedgekeurd; 
de helft van het bedrag is als bijdrage bij het 
College van Kerkrentmeesters aangevraagd, 
een kwart zal uit fondsen van de AKM worden 
gefinancierd, terwijl voor het laatste deel in het 
voorjaar een sponsoractie zal worden gestart, 
waarbij een beroep zal worden gedaan op onze 
leden voor een vrijwillige bijdrage. Dit project 
zal bovendien als een pilot voor de andere 
wijkgemeenten in Leiden dienen. 
 
De voorzitter van de wijkkerkenraad lichtte de 
zelfscan van de oecumenische 
geloofsgemeenschap met een fotoreportage 
toe. De aanwezigen deden een aantal 
suggesties voor de tekstinhoud en voor wat 
meer recente foto’s. Op 24 november 
presenteerde de Regenboog als eerste 
gemeente deze zelfscan aan de Algemene 
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente 
Leiden, waarbij leden van de andere 
wijkgemeenten aanwezig waren. 

Het bisdom Rotterdam wil aansluiten bij de 
campagne van de Rijksoverheid om seksueel 
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De 
AKM ondersteunt dit beleid, en heeft een 
voorkeur uitgesproken dat dit niet alleen voor 
RK-vrijwilligers, maar voor alle vrijwilligers in de 
Regenboog gaat gelden. De AKM streeft er ook 
naar een eigen vertrouwenspersoon aan te 
stellen. In de december-vergadering zal een 
uitgewerkt voorstel besproken worden. 
 
In de vergadering van 19 november was er het 
heugelijke nieuws dat er eindelijk een nieuwe 
penningmeester is gevonden: met ingang van 1 
januari a.s. zal Bert Minne, als niet-kerkelijk 
gebonden lid, deze functie op zich nemen. In 
het volgende Bulletin zal Bert zich aan de 
geloofsgemeenschap voorstellen. Het betekent 
dat er ook een eind zal komen aan het 
financieel adviseurschap van Christiaan de 
Witt, die deze taak de laatste jaren met grote 
toewijding op zich heeft genomen. 
 
De Actie Kerkbalans zal in de week van 18 
januari plaatsvinden. In een notitie heeft de 
werkgroep aangekondigd dat voor het eerst 
protestante leden hun toezegging digitaal 
kunnen doen, terwijl dit ook voor een aantal 
trouwe katholieke leden mogelijk zal zijn.  
 
In goed overleg hebben de voorzitters van de 
wijkkerkenraad, het Vicariaat en de Stichting 
Beheer het bestuurlijk jaarplan 2015-16 
opgesteld. Alle belangrijke bestuurlijke 
activiteiten van de 4 organisaties zijn hierin 
opgenomen, zodat binnen de ingewikkelde 
bestuursstructuur van de Regenboog duidelijk 
is, wie voor wat en wanneer verantwoordelijk is. 
Het bestuurlijk jaarplan zal op de website van 
de Regenboog gepubliceerd worden. 
 
De AKM heeft kennisgenomen van de notitie 
pastoraat, die door de pastores is opgesteld. 
Onder de verantwoordelijkheid van de pastores 
zal er een Pastoraatsgroep en een Pastoraal 
Meldpunt gevormd worden. In het voorjaar van 
2016 zal een aantal vrijwilligers geworven 
worden, die ook een speciale cursus zullen 
gaan volgen. De AKM heeft erop 
aangedrongen, een goede afstemming te 
vinden tussen de werkzaamheden van de al 
jaren actieve bezoekgroep en de nieuw te 
vormen Pastoraatsgroep. 
 
Namens de commissie Communicatie berichtte 
John Boon over de contouren van een 
communicatieplan; hij beklemtoonde dat er 
binnen ieder bestuursorgaan en iedere 
werkgroep aandacht aan communicatie zal 
moeten worden geschonken. Hij toonde ook de  
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opzet van de nieuwe website, die door de 
vergadering zeer positief werd ontvangen.  
 
 
De AKM-dag van 10 oktober werd geëvalueerd, 
waarbij op grond van vele voorgestelde thema’s 
de AKM een motto voor het jaar 2015-16 
formuleerde. Dit luidt als volgt: “Wij willen op 
een positieve manier bouwen aan een vitale 
kerkgemeenschap die van binnenuit betrokken 
is bij de wereld om ons heen”. Dit motto doet 
zeker recht aan de vele initiatieven, die er op 
het ogenblik lopen, om het beleidsplan en de 
daarin vastgelegde doelstellingen en initiatieven 
te implementeren. 
 
 
De oecumenische geloofsgemeenschap 
ontving een brief van het College van B&W 
mede namens de Raad van Kerken, over de 
aanslagen in Parijs. In een korte reactie heeft 
de AKM aan het College voorgesteld in Leiden 
dialoogtafels samen met het 
Levensbeschouwelijk Platform te organiseren, 
waarbij de gevoelens van angst en 
medeverantwoordelijkheid door deelnemers 
met verschillende achtergrond besproken en 
gedeeld kunnen worden.

De externe betrokkenheid van onze 
geloofsgemeenschap kwam tot uiting in een 
voorstel van de Regenboogdis een Kerstdiner 
te bereiden voor de bewoners bereiden voor de 
bewoners van de Valkenhof, een De 
gezinsvervangend tehuis voor verstandelijk 
gehandicapten in de Merenwijk. 
 
Tenslotte wens ik u allen en uw naasten 
namens de AKM een zalig en gezegend 
Kerstfeest toe en een gelukkig Nieuwjaar!  
 
Piet Pouw, voorzitter AKM 
  
 
 
         
 

                                Ooit  

                     wel eens een  

             dakloze of vluchteling 

                    aangesproken  

                      en gevraagd  

                      naar zijn  

                       verhaal? 

 

 
 
  
 
 

 

Opbrengst collecten oktober-november 2015  
 

Datum 1e mandje 2e mandje Kinder- 
nevendienst 

Bestemming 2e mandje 

11-okt  €    112,86   €     99,70   €     5,20  PGL Predikantsplaatsen 

18-okt  €    101,80   €     96,57   €     1,75  Missiezondag (RK) 

25-okt  €    147,15   €    132,20   €     6,50  Kerk in Actie, Hervormingsdag 

1-nov  €    235,65   €    227,21   €     4,65  Kerk in Actie,  Najaarszending 

8-nov  €    117,80   €    104,75   €     9,25  Oecumene (RK) 

15-nov  €    114,80   €    107,17   €     3,53  Jongerencollecte (RK) 

 

 
 
Nieuwjaarsborrel 

 
 
 
 
De AKM nodigt iedereen uit voor de 
traditionele Nieuwjaarsborrel op zondag 3 
januari a.s. na de viering. Wij kunnen elkaar 
dan een voorspoedig, gelukkig en gezond  
2016 toewensen!  
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       “Mijn kerk inspireert” 
 
Zoals ieder jaar krijgt u, namens uw kerk, in 
januari weer een envelop aangeboden met het 
verzoek om mee te doen met de Actie 
Kerkbalans. 

 
De actie Kerkbalans is de grootste financiële 
inzamelingsactie van Nederland. Vorig jaar 
vierde Kerkbalans het 40-jarige jubileum.  
Een hele periode van actie voeren, waarbij 
eens in de zoveel jaren de campagne in een 
nieuw jasje wordt gestoken. In 2015 is de actie 
Kerkbalans publicitair opnieuw vormgegeven 
met het thema “Mijn kerk inspireert”. Ook in 
2016 is dit het thema. 

 
Uit de opbrengsten van de Actie Kerkbalans 
worden onder meer de kosten voor de 
zondagse dienst, salarissen van 
beroepskrachten, onderhoud van de 
kerkgebouwen en de verwarming en verlichting 
betaald. Het blijft daarom noodzakelijk om 
ieder jaar weer deze actie te houden, ondanks 
dat velen als vanzelfsprekend – vaak door 
middel van periodieke overschrijvingen – 
automatisch bijdragen. 

 
De enveloppen worden vanaf maandag 18 
januari 2016 bij u thuis bezorgd en uiterlijk 
dinsdag 26 januari 2016 weer opgehaald.  

 
Lopers 
Gelukkig beschikken we over een aantal vaste 
lopers en we hopen dat we daar ook dit jaar 
weer op kunnen rekenen. Omdat er ieder jaar, 
om diverse redenen, enkele lopers afvallen, 
zijn nieuwelingen van harte welkom! 
Daarom verzoeken wij, indien u (weer) uw zeer 
gewaardeerde medewerking wenst te 
verlenen, u hiervoor op te geven. 

 
U kunt zich aanmelden bij Bettie Landkroon: 
jenb.landkroon@kpnmail.nl,  
telefoonnummer: 071-5211627. 

 
 
Namens de werkgroep Acktie Kerkbalans 
Elly Visser

 
De wereldbekend geworden mis Misa Criolla, 
de "Creoolse Mis", werd geschreven door de 
Argentijn Ariel Ramírez. Hij had een grote 
voorliefde voor de eigen Argentijnse muziek. 
Toen in de zestiger jaren het verbod op een 
mis in de volkstaal werd opgeheven, 
componeerde Ramírez zijn in de westerse 

wereld bekendste werk, de "Misa Criolla"; 
hierin gebruikt hij de ritmes van de indianen en 
van de criollos (creolen), de nakomelingen van 
de diverse immigranten. 
 
Op zondagmorgen 29 mei 2016, zingt het 
Regenboogkoor o.l.v. Hendrik Vonk de Misa 
Criolla, bestaande uit het Kyrie, Gloria, Agnus 
Dei, Sanctus en Credo. Met deze Latijns-
Amerikaanse muziek met aanstekelijk ritme, 
zal het een bijzondere viering worden.  
 
Gastzangers nodigen wij van harte uit, om de 
sopranen, alten, tenoren en bassen van het 
koor te komen versterken. Begin januari 
starten we met de repetities op 
woensdagavonden. 
 
Daarnaast nodigen wij mensen uit om het koor 
instrumentaal te begeleiden. Wij denken dan 
aan personen die de volgende instrumenten 
bespelen: gitaar, slagwerk, bongo, conga, 
triangel, bel, contrabas, basgitaar, elektrische 
gitaar, panfluit en accordeon.  
De musici repeteren op een ander moment 
dan het koor, maar zullen later enkele malen 
samen met het koor repeteren. 
 
Heeft u belangstelling om mee te zingen of te 
spelen, neem dan contact op met Susanne van 
den Burgh (jansusannevdburgh@hetnet.nl). 
Voor vragen kunt u ook bij haar terecht. 
 
Schelte Zeilstra  
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Hulp in de Regenboog 
 
De werkgroep ‘Hulp in de Regenboog’ verzorgt 
de materiële benodigdheden bij de zondagse 
vieringen, zoals de uitgifte van liedboeken, de 
collecte, de geluidsinstallatie, de kaarsen, het 
meegeven van de bloemen enz. 
Het zijn heel concrete taken. Gemiddeld zijn de 
werkgroepleden eens per vijf weken aan de 
beurt. Vergaderen doen we, normaal 
gesproken, eens per jaar. 
De werkgroep wil graag nieuwe leden 
verwelkomen. Als je een concrete, actieve, 
weinig tijd kostende bijdrage wilt leveren aan 
de zondagse vieringen, zoek dan a.u.b. 
contact met Marianne de Kuijper, 
majdekuyper@hotmail.com, tel 5215251. Je 
bent van harte welkom in de werkgroep. 

 
Het Kerstverhaal en de bijbel 

 
Het kerstverhaal is misschien wel het meest 
bekende verhaal uit de bijbel. Echter, in de 
loop van de eeuwen is er met dit verhaal nogal 
wat gebeurd waardoor het verhaal allerlei 
toevoegingen heeft gekregen. Dit is gebeurd 
o.a. door kerstliederen, door kerstprenten- 
boeken en boeken met kerstverhalen. We 
gaan op een ludieke wijze eens kijken naar wat 
het kerstverhaal ons allemaal te vertellen 
heeft. Wat staat er in de bijbel? Wat beelden 
we uit met kerststallen? Wat zingen we in onze 
kerstliederen? 
We komen bij elkaar op maandag 14 
december om 20.00 uur in de Regenboog. 
Voor de organisatie is het van belang dat u 
zich even aanmeldt. U kunt dit doen via mijn 
mailadres. Ik hoop velen van u te ontmoeten 
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 
Email: pastor.regenboog@gmail.com 

 
De jongeren in de Advent 
 
U heeft het al kunnen lezen, een aantal 
jongeren verzorgt dit jaar de 
kindernevendienst. Zij die aanwezig waren bij 
de inleidende bijeenkomst waren erg 
enthousiast om dit project op te pakken. 
Alles is zorgvuldig voorbereid en aan de 
Adventskrans komen in de loop van de weken 

symbolen te hangen die verwijzen naar de 
tocht die de kleine engeltjes maken om bij de 
Kerststal uit te komen.  
Enkele volwassenen hebben toegezegd om 
‘achterwacht’ te zijn zodat zij in kunnen 
springen als één van de jongeren een vraag 
heeft. Zo is het een project geworden van drie 
generaties: kinderen – jongeren - 
volwassenen. 
Ik hoop dat met name de jongeren zich 
betrokken voelen bij de Advent. Wie weet of dit 
een vervolg kan hebben.  
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 

 
Gesprek op Zondag: 
vluchtelingen 
 
Op zondag 10 januari 2016, praten we in het 
Gesprek op Zondag met elkaar over de 
vluchtelingen die in grote aantallen naar 
Europa komen. De wereld van de vluchteling 
staat op zijn kop. Niet meer veilig thuis, is er 
geen andere uitweg dan alles achter te laten 
en een gevaarlijke reis te ondernemen met een 
ongewisse uitkomst. Het is als de reis van de 
Israëlieten door de Rode Zee en de woestijn in 
de hoop op het beloofde land. Angst, 
onzekerheid en verwarring zijn gevoelens die 
deze reis overheersen. Maar ook onze wereld 
staat op zijn kop en ook bij ons is er angst, 
onzekerheid en verwarring. Kunnen we wel 
ons zelf blijven met al die vluchtelingen met 
een andere cultuur en een ander geloof. Staan 
onze eigen waarden en normen niet op de 
tocht? Komen met de vluchtelingen terroristen 
mee? Zijn er nog wel huizen voor ons zelf, is er 
wel genoeg werk voor al die mensen? Wij 
bevinden ons - in figuurlijke zin - ook in de 
woestijn en voelen de ongewisheid van onze 
levensreis op dit moment sterk. 

Als de vluchtelingen en wij dezelfde gevoelens 
delen kunnen we elkaar dan niet in de ogen 
kijken en elkaar helpen in deze nood? U bent 
van harte uitgenodigd om 10 januari in 
aansluiting op de viering mee te praten. 
 
Peterhans van den Broek



10 
 

Gesprek op Maandag 
 
De wereld is op vele manieren in beroering. 
Dat laat niemand van ons koud. De zondagse 
diensten in de Regenboog zijn belangrijke 
momenten voor ondersteuning, voor troost en 
inspiratie. Met het Gesprek op Zondag (GoZ) 
hebben we zo nu en dan de mogelijkheid door 
te praten over belangrijke thema’s. We 
reflecteren samen, we luisteren naar elkaar en 
spreken over wat ons beweegt en wat ons 
raakt. En we laten ons inspireren door die 
verschillende bijdragen, in een open sfeer, met 
respect voor de veelheid aan ideeën en 
persoonlijke ervaringen. 
Nu is een aantal mensen begonnen aan 
Gesprek op Maandag (GoM). Daarin willen we 
ruimte geven aan andere onderwerpen, 
actuele thema’s, zoals de crisis rond de 
vluchtelingen, de klimaatconferentie, de 
aanslagen in Parijs. Ook willen we ruimte 
geven aan andere bezoekers: aan het GoZ 
nemen alleen mensen deel die in de dienst 
waren. Met het GoM willen we in de 
Regenboog zaken aan de orde stellen waar 
ook mensen van buiten de Regenboog aan 
kunnen bijdragen. 
De vorm en de kwaliteit van de gesprekken op 
zondag willen we graag doorzetten naar de 
maandag (figuurlijk – het kan ook op andere 
dagen). We willen ruimte geven voor een open 
dialoog – verkennen wat er speelt, luisteren 
naar wat mensen voor ervaring, inzicht, huiver, 
hoop hebben. Het doel is mensen beter toe te 
rusten om om te gaan met de beroering in de 
wereld.  
Iedereen kan thema’s voor het GoM 
aandragen. Samen zoeken we dan een vorm 
en een moment om daarmee aan de slag te 
gaan. Soms kunnen we er deskundigen bij 
halen; in de Merenwijk wonen mensen met 
allerlei ervaring.  
Peterhans van den Broek, Herman Gombert 
en ondergetekende kunt u hiervoor benaderen. 
Al werkend vinden we de goede vorm, een 
goede manier om met de wijk te 
communiceren, de thema’s die we op een 
zinvolle manier aan de orde kunnen stellen. 
We nodigen u uit om mee te spreken en mee 
te vinden. 
 
Pieter Schrijnen 

 

Bijeenkomsten 
jongerengroepen 
 
De jongvolwassenen zijn op maandag 7 
december bij elkaar geweest voor hun 
jaarlijkse december/kerstbijeenkomst thuis bij

één van de deelnemers. Allemaal nemen ze 
voor deze speciale keer iets mee dat voor hen 
bij kerst hoort en wat hen boeit, raakt of inspi-
reert: muziek, een verhaal, een filmpje, een 
gedicht… Onder het genot van meegebracht 
decemberlekkers sluiten ze zo het kalenderjaar 
af met veel gesprekken en veel gezelligheid.  
Als je in het nieuwe jaar graag eens wilt komen 
kijken, neem dan contact op met Wander 
Gubler. Je bent van harte welkom: de 
eerstvolgende keer is op maandag 11 januari, 
19.45u in de pastoreskamer. 
(wander_gubler@hotmal.com).  
 

Als je je aangetrokken voelt tot de groep VIP’s 
(volwassenen in progress) kun je voor verdere 
gegevens contact opnemen met Jan-Pascal 
van Best. Hun eerstvolgende bijeenkomst is op 
maandag 4 januari 20.15u 
(janpascal@vanbest.org). 
Beide groepen vinden het altijd leuk als er 
mensen geïnteresseerd zijn, dus voel je niet 
verlegen. 
Van harte welkom! 
 
Inge Smidt, pred. 

 

De taal van muziek 
 

In november hebben 
we geluisterd naar 
verschillende 
uitvoeringen van het 
Requiem. Van 
gregoriaans tot en 
met 19e eeuws. 
Acht december 
hebben we 
geluisterd naar een 
keuze uit de vele 
soorten kerstmuziek 
die in de loop der 
eeuwen en plaatsen 

binnen de christelijke cultuur is ontstaan.  
Dinsdag 12 januari om 20.30u komen we bij 
elkaar om naar Händels Messiah te luisteren 
en de boodschap daarvan te overdenken. 
Van harte welkom. De avonden zijn wel met 
elkaar verbonden, maar staan qua onderwerp 
ieder op zichzelf. Opgave is prettig, dan weten 
we hoeveel stoelen we klaar moeten zetten, 
maar voel u vooral vrij om te komen. 
We beginnen normaal gesproken om 20.00u, 
behalve deze keer in januari, en de avonden 
vinden plaats in het stiltecentrum. 
De data van de avonden zijn: 12/1 (20.30u!), 
2/2, 1/3, 5/4, 31/5 of 7/6 (de laatste avond 
stellen we vast in overleg met de deelnemers). 
 
Inge Smidt, pred.   
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Poëziemiddag: “Ziek en 
gezond” 
 

Wie denkt dat dichters over “ziek zijn” alleen 
maar ernstige verzen schrijven, heeft het mis. 
Lichaam en geest hebben vaak veel te 
verduren, maar de manier waarop je ermee 
omgaat, bepaalt veel. Humor is – hoe vreemd 
het ook klinkt- daarbij soms een doeltreffend 
medicijn. Een klein voorbeeld van Martin Bril: 
 

Van de ene dokter 
Hoor je dit, 

Van d’ andere dokter 
Hoor je dat 

Een geluk nog dat 
je goede oren hebt 

 
Wij lezen over dit thema verzen van o.a. Ida 
Gerhardt, Jotie T ’Hooft, Sylvia Hubers, Miriam 
Van hee en regio dichter Frans Terken. 
Deelnemers kunnen ook zelf een vers rond dit 
thema meenemen.  
Datum en tijd: woensdagmiddag 13 januari van 
13.30 tot 15 uur 
leiding: Ronald da Costa  
graag opgeven bij Anja Rijken, tel. 071-
5216606.  
 
 
 

                                        Neemt  

                                u wel eens een  

                               extra bood- 

                              schap mee  

                                 voor de  

                            Voedselbank? 

 
 

 

 
 
Nieuwjaarsconcert 
 
Zondag 10 januari 14:00 uur 
 
“Dit zal ons antwoord op geweld zijn: om 
muziek te maken, nog intenser, mooier en 
meer toegewijd dan ooit tevoren.”  Leonard 
Bernstein 
 
Als toeval bestaat, dan was dat de reden dat ik 
in contact kwam met twee prachtige musici bij 
mij in de straat. Praten over muziek is fijn, 
maar nog mooier is het om met elkaar muziek 
te maken. Zo ontstond de idee om het nieuwe 
jaar te openen met een middagconcert in de 
Regenboog.  Een middag om van elkaars 
muziek te genieten en voor elkaar muziek te 
maken. Een aantal mensen uit de 
regenbooggemeenschap gaat samen met mijn 
buren de middag invullen met prachtige 
muziek waar iedereen van kan genieten.  
De toegang is gratis, maar een bijdrage in de 
kosten wordt op prijs gesteld. 
Neemt u wel eens een extra boodschap mee 
voor de Voedselbank? 
De middag staat open voor iedereen, dus 
neem gerust vrienden en bekenden mee naar 
deze muzikale middag in de Regenboog. 
 
Edo Elstak 

 

Middagconcert in de Regenboog 
door het pianoduo  
Irene Wiekhart & Ben Hurrelbrinck 
Op zondagmiddag 31 januari zal het pianoduo Irene  
Wiekhart & Ben Hurrelbrinck een concert geven in  
de Regenboog 
 
Programma: 
1 Arrival of the queen of Sheba uit “Solomon”     G.F. Händel (1685-1759) 
 Bewerking voor piano 4 handen  W. Weismann 
2 Schafe können sicher weiden uit Cantate BWV 208   J.S. Bach (1685-1750) 
 Bewerking voor piano 4 handen L. Duck 
3  uit “Six Pieces”    opus 10     C.M. von Weber (1786-1826) 
 Fűr Klavier zu vier Händen 
4 Fantasie in fmineur opus 103     Fr. Schubert (1797-1828) 
 fűr Klavier zu vier Händen 
5 Dolly opus 56        G. Fauré(1845-1924) 
 Suite pour piano 4 mains          
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Ben Hurrelbrinck en Irene Wiekhart werden 
geboren en groeiden op in Leiden en wonen in 
de Merenwijk. Hun eerste pianolessen kregen 
zij van Rudolf Perdeck en Arie van Wouw. Aan 
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag 
studeerden zij verder bij Theo van der Pas en 
Gerard Hengeveld. Na voltooiing van hun 
conservatoriumstudie, vervolmaakten zij hun 
spel onder leiding van Ary Verhaar en Jan de 
Man. In Leiden bouwden beide pianisten een 
lespraktijk op en zij vormden een pianoduo dat 
regelmatig met succes  concerteert. 
 
Het concert begint om 16.00 uur en zal 
ongeveer een uur duren. Na afloop is er 
gelegenheid voor ontmoeting onder het genot 
van een drankje. 
 
Ingrid Weitenberg 
 
Wijkcontacten gaat op stap 
Ga mee! 

 
Elk jaar organiseert de werkgroep 
Wijkcontacten een uitstapje met als doel 
anderen te ontmoeten en van elkaar te leren. 
In 2016 gaan we op 13 maart naar Dordrecht. 
De dag zal bestaan uit drie delen: het bijwonen 
van de kerkdienst in de “Open Hof”, vervolgens 
een gezamenlijke lunch en we sluiten af met 
een bezoek en rondleiding door de Grote Kerk 
van Dordrecht.  
We reizen met het OV naar, in en van 
Dordrecht. Het maximale aantal deelnemers 
voor dit uitstapje is 25. 
Opgeven bij: Edo Elstak tot 1 maart uitsluitend 
per email ejh.elstak@telfort.nl 

 
Inzameling voor voedselbank 
een succes 
  
In het voorjaar was er een bespreking van 
mogelijkheden om vanuit de 
geloofsgemeenschap meer te betekenen voor 
de Merenwijk. Daarbij werd ook verkend of er 
bestaande activiteiten zijn waar we de 
Merenwijkbewoners bij kunnen betrekken. 
Iemand zei: we zamelen boodschappen in voor  

 
de voedselbank, maar buiten de regelmatige 
kerkgangers weet niemand dat je daarvoor 
spullen kwijt kunt in de kast in de hal. Nou, was 
mijn suggestie, dan vragen we de 
voorbijgangers tijdens de maandelijkse 
inzameling van papier, kleding en metalen om 
mee te doen.  
Prima idee. Er werd voorgesteld: maak een 
aankondiging in Bulletin en huis-aan-
huisbladen en pleeg overleg met de 
milieugroep. Ik wilde echter eens slagvaardig 
zijn en dacht, dat iedereen wel zou begrijpen 
wat de bedoeling was. Met mijn kleindochter 
maakte ik daarom een duidelijk bord, 
bevestigde dat op de eerste donderdag van 
mei aan een boodschappenkar en deed daarin 
een paar pakken en blikken als lokaas.  
De opbrengst was die eerste keer nog 
bescheiden, maar die werd al gauw meer. Nu 
in november vonden we de kar helemaal vol! 
En omdat de kast in de hal al aardig veel 
bevatte, was het lastig om daar alles bij te 
stoppen. In de kar zaten allerlei waardevolle 
dingen voor mensen met een laag inkomen, 
van schoonmaakmiddelen, tot blikken groente 
en snoepgoed.  
  
Arie Korteweg 

 
 
Project in 
Juigalpa 
Via een rondzendbrief 
die in handen kwam van 
Ada Minne, en via haar 
bij leden van de MOV 
groep, waarin ik vertelde 
van mijn plannen om in 
oktober naar Juigalpa-
Nicaragua te verhuizen, 
werd ik vlak voor mijn 

vertrek opgebeld door de leden van de 
werkgroep MOV. 
Dat mondde uit in een avondje doorpraten bij 
mij thuis, hoe de MOV activiteiten binnen de 
Regenboog zou kunnen opzetten, om zo een 
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steentje bij te dragen, financieel en moreel, 
aan het bereiken van onze doelen:  
• in 2016 starten met een kleinschalige, 
huiselijke  woongemeenschap voor  
6 bewoners vanaf 15 jaar met een 
(verstandelijke) beperking en 3 assistenten/ 
begeleiders in Juigalpa, waar ook aandacht is 
voor hun talenten, de bevordering van 
zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. 
• Anderzijds werken aan integratie, 
geïnspireerd door de ideeën van Jean Vanier 
en de inmiddels internationale 
“Arkgemeenschap”: Wij bevestigen de unieke 
waarde van ieder mens en dat wij elkaar nodig 
hebben. Wij willen een gemeenschap 
opbouwen die beantwoordt aan de 
veranderende noden van onze leden en ons 
inzetten om in onze diverse culturen samen 
een meer menselijke maatschappij op te 
bouwen (internationale mission-statement Ark) 
 
En in het kader daarvan heeft de MOV mij 
gevraagd stukjes te schrijven in het Bulletin. 
Om u deelgenoot en hopelijk mede reiziger te 
maken op de door mij ingeslagen weg!  
 
En hier zit ik dan in Juigalpa, uitgezonden door 
de Week Nederlandse Missionarissen; met 
mijn zoon Jonathan, die een verstandelijke 
beperking heeft. Omdat de externe roep van 
mensen uit Juigalpa aansloot bij een innerlijke 
roep: de intense wens een steentje bij te 
dragen aan een menswaardiger samenleving, 
met respect voor een ieders cultuur. 
Bovendien in een land waar ook een deel van 
mijn hart ligt, daar ik hier werkzaam ben 
geweest, uitgezonden door Mensen met een 
Missie. En concreet: door het een thuis geven 
aan mensen met een verstandelijke beperking, 
in een land waar weinig ondersteuning is voor 
deze doelgroep. Plus een bijdrage willen 
leveren, aan het beïnvloeden van de publieke 
mening t.a.v. de waarden van mensen met een 
verstandelijke beperking. En daardoor het 
werken aan een sociale beweging, als kring 
effect van een steentje in het water… 
Door het delen van mijn inspiratie en 
ervaringen hoop ik dat mijn inzet meerwaarde 
heeft, door ook iets in Nederland in beweging 
te krijgen. 
Want: We kunnen samen écht een verschil 
maken! 
 
En het voorliggende doel is bereikt: Onze 
nieuw opgerichte stichting /Fundación is sinds 
een week een feit! 
 
 
Een zonnige groet,     
Astrid Delleman

Expositie schilderijen  
Frances Verhaar 
in de ontmoetingsruimte van Kerkelijk Centrum 
de Regenboog 
30 november  2015 – 10 januari 2016 
 

 
  Opening Expositie 
 
Al ruim 40 jaar ben ik bezig met schrijven. Het 
is dus niet vreemd dat ik mij een schrijver voel. 
In 1982 heb ik een boekje in eigen beheer 
uitgegeven met de titel “Een Potpourri van 
Levensdeuntjes”. Het boekje bestond uit korte 
verhalen en gedichten en ik had het zelf 
geïllustreerd. Ik volgde een cursus praktische 
journalistiek en heb jarenlang in diverse 
redacties gezeten. Ook nu zit ik in de redactie 
van het kerkblad van de Regenboog “Het 
Bulletin”. Voor het 40 jarige bestaan van de 
oecumenische gemeenschap in de Regenboog 
schreef ik het boek: 40 jaar Oecumene –van 
verleden naar heden. 
Vorig jaar werkte ik voor Café-Galerie de 
Leidse Lente mee aan de open dag van de 
Kunstroute in het pand op de Haagweg. In de 
pauze zat ik op de binnenplaats naar de 
muziek te luisteren en had zo het zicht op een 
van de ateliers. In de openslaande deuren 
stond kunstenaar Hans Bonte. Hij is 
portretschilder. Ik raakte met hem in gesprek. 
Hans nodigde me uit voor een proefles. Ik was 
meteen enthousiast.  
Mijn eerste schilderij was het portret van mijn 
hond Tara. Ik schilderde haar vanaf een foto.  
Ik was verbaasd over het resultaat. Ook thuis 
pakte ik de kwast ter hand en schilderde de 
jonge oerang oetan. Op les schilderde ik ook 
het portret van mijn hond Buddy en daarna   
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dat van de jonge vrouw met het rode haar. Ik 
had haar foto gevonden op internet. Wat me 
aantrok was het feit dat ze met een open blik 
en een glimlach de wereld in keek. 
Schilderen met olieverf wil zeggen dat je laagje 
voor laagje je portret opbouwt. Er is veel 
concentratie voor nodig en je moet heel goed 
blijven kijken. Het aanbrengen van schaduw op 
de juiste plaats geeft diepte aan een portret. Ik 

houd van mensen en schilder graag de emotie 
die er van een gezicht uitgaat. De ogen zijn 
dan ook erg belangrijk. Hans Bonte is een fijne 
leraar van wie ik goede aanwijzingen krijg en 
die me het vertrouwen geeft dat het goed komt 
met mijn schilderij. Met een aantal mensen heb 
ik les op maandagmiddag van 13.30 – 16.30 
uur. 
Naast de dieren en de portretten heb ik een 
aantal themaschilderijen gemaakt over 
onderwerpen die me raken. Het lot van de 
daklozen en van oorlogskinderen. Een ander 
thema-schilderij is plezier in bewegen. Onlangs 
heb ik een zelfportret voltooid en het portret 
van mijn (overleden) partner Leo Pieters. Die  
Ik heb 21 werken geschilderd, waarvan er nu 
16 worden geëxposeerd. Al is het schilderen 
nog heel nieuw voor me, ik begin me toch al 
een beetje een schilder te voelen. Ik ben blij 
met dit nieuw ontdekte talent. Mijn eerste 
opdracht om een portret te schilderen heb ik al 
binnen.  
Als je wilt reageren op deze expositie dan kan 
dat in het daarvoor bedoelde boek met bruin 
leren kaft. 
 
Frances Verhaar 

 
Wijzigingen/aanvullingen Mierenboekje  Editie 20 

 

 Marianne Hoogervorst heeft een nieuw E-mail adres: pastor.regenboog@gmail.com 

 Piet Pouw is een onafhankelijk voorzitter van de AKM. Hij maakt geen deel uit van het 
Vicariaatsbestuur. 

 
pag.    onderwerp veranderen  
5 R.K. Vicariaat Merenwijk doorhalen Piet Pouw 
5 Arcobaleno telefoon 06 284 576 28 
15 Leids kerkblad bezorger voornaam Smits is Maud 
15 Leids kerkblad bezorger  toevoegen Joke Honsbeek  5212365  
16 Kindernevendienst wijzigen telnr Truus de Haan 06 215 993 49  
20 toevoegen Honsbeek- Kluts, J.C.  Galjoenwal 17 2317 GW  

j.honsbeek@wanadoo.nl  
23 Schrijnen-de Haan wijzigen telnr 06 215 993 49 
 
                                

 
 
                                 
                              “Al  
                              wat je  
               gedaan hebt voor de  
                   minsten van de  
                       Mijnen, heb je  
                         voor Mij 
                          gedaan” 

 
 
 

 
Opnieuw: cursus Joodse 
wortels van het christelijk 
geloof  
17 februari, 2 maart en 16 maart 2016 
 
Opnieuw bieden wij deze cursus aan. Immers: 
als we de Bijbel en met name het Nieuwe 
Testament lezen met een ”Joodse bril” helpt 
dat ons beter te begrijpen wat er staat en wie 
Jezus was. We kennen allemaal het verhaal 
van “geef de keizer wat des keizers is”. Maar 
weten we ook waarom Jezus zelf niet zo’n  
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munt bij zich had, welk gevaar hij liep toen ze 
hem deze vraag voorlegden? Wat in de Bijbel 
staat is net als het topje van een ijsberg, wat 
zit daar allemaal onder?  En zo zijn er veel 
andere voorbeelden te bedenken. En kunnen 
we zien hoezeer Jezus in zijn Joodse traditie 
stond. Deze cursus richten we ons vooral op 
het verstaan van de Bijbel. 
Deze cursus is natuurlijk voor alle gemeente 
leden, maar ook voor leiders van Bijbelkringen 
en voor mensen die in het Pastoraat de Bijbel 
ter sprake brengen.  
 
Programma: 
• Lezen we dezelfde Bijbel? 
• Mattheüs: een Joods evangelie. 
• Het Nieuwe Testament vanuit Joods 
perspectief. 
 
Docenten: 
• Han Ullersma 
• Jan Wesseling 
• Nel van den IJssel-Groen 
 
Opgave bij:  
• E-mail: bij 
m.vanden.bogerd@protestantsekerk.nl  
• Tel: 078 677 18 06, Marjoke van den Bogerd, 
office manager 
• Kosten, 3 avonden €20, 1 avond €10.   
• Kosten deelname overmaken op NL32 INGB 
0000547300 PKN , ten name van  
steunpuntzuidwest onder vermelding ‘ cursus 
Joodse wortels’ . 
 
De plaats is Zoetermeer. Elke avond kunt u 
vanaf half acht binnen komen, de cursus 
eindigt omstreeks tien uur.  
 
Informatie kunt u krijgen bij Dick van Dijk. 
d.van.dijk@protestantsekerk.nl.  

 
Werkplaats voor de ziel 

 
Onder deze 
titel heeft een 
goede collega 
van mij (Joke 
Litjens, voor-
malig omroep-
pastor) haar 
eigen website 
gebouwd met 
informatie 
over allerlei 
activiteiten die 
je ziel goed 
doen.

Waarom ik dit schrijf? 
De ervaring leert dat mensen rond de kerst 
plannen maken voor de vakantie in het nieuwe 
jaar. Ik wil u graag op het spoor zetten van 
bijzondere vakanties die niet alleen heilzaam 
zijn voor het dagelijks leven maar zeker voor 
uw spirituele leven. 
 
Persoonlijk weet ik waar ik over spreek. Ik ben 
met Joke op reis geweest naar Israël waar we 
in de voetsporen van Jezus zijn gegaan. 
Vanuit de woestijn naar Galilea om van daaruit 
op te trekken naar Jerusalem. Ik was daar 
samen met mijn dochter en kleindochter. Een 
onvergetelijke ervaring waar we nog 
regelmatig over praten en de foto’s bekijken.  
 
Wat staat er te gebeuren in 2016? 
Een kleine opsomming: 
* Wandelen in Israël, 5-14 april 
* Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella, 
  18 mei-1 juni 
* Rondreis IJsland, 1-9 juli 
* Wandelen in Ierland, 4-11 juli 
* Pelgrimsreis naar Israël, 14-21 september 
* Rome speciaal, 30 september-5 oktober 
 
Voor meer informatie kijk op haar website: 
www.werkplaatsvoordeziel.nl 
Ik durf voor de kwaliteit in te staan. 
Wilt u mij persoonlijk hierover aanspreken? 
Dat kan altijd. 
 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 
Tel. 06-2055148 
Mail: pastor.regenboog@gmail.com  
 

 
Arabische bijbels voor 
Syrische vluchtelingen 
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt 
5.000 Arabische bijbels ter beschikking aan 
christelijke Syrische vluchtelingen in 
Nederland. Kerken, hulporganisaties en 
particulieren kunnen deze bijbels gratis 
bestellen en uitdelen. 
 
‘Veel christelijke vluchtelingen uit Syrië zijn 
alles kwijtgeraakt, ook hun bijbel’, zegt 
Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het NBG. 
‘Als bijbelgenootschap willen we deze mensen 
helpen met een bijbel in hun eigen taal, het 
Arabisch. Juist deze bijbels van ‘thuis’ geven 
mensen hoop en houvast. In Nederland zijn 
complete Arabische bijbels nauwelijks 
beschikbaar. Daarom importeren we nu bijbels 
uit Libanon, met hulp van het Libanees 
Bijbelgenootschap.  
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Lokale initiatieven ondersteunen 
Veel Nederlandse kerken en organisaties 
bieden hulp aan vluchtelingen. Het NBG 
ondersteunt deze lokale initiatieven met het 
importeren van Arabische bijbels, bedoeld om 
uit te delen aan wie er graag een wil. Iedereen 
kan namens kerken of christelijke organisaties 
gratis bijbels bestellen via 
www.bijbelgenootschap.nl/syrischevluchtelingen.  
Hier kun je ook financieel bijdragen aan dit 
project. 
 
Bijbel in de eigen taal 
‘Als Bijbelgenootschappen wereldwijd willen 
we dat iedereen een betrouwbare bijbel in zijn 
of haar eigen taal heeft. Daarom geven we aan 
Syrische vluchtelingen voor hen vertrouwde 
Arabische vertalingen. Ook kan er een kleine 
selectie kinderbijbels worden besteld’, aldus 
Buitenwerf. 
 
Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem  

 
De uitvoering (of niet) 
 
En na de voorbereiding (zie mijn vorige 
bijdrage) begint om 09:50 uur ‘mijn’ viering. 
Het zorgvuldig gekozen en geoefende stuk 
wordt met verve ingezet. Het orgel klinkt zoals 
het moet klinken, ik ben lekker bezig al zeg ik 
het zelf…. en dan is daar die ene keer per 
twee jaar de grootste ik herhaal grootste 
ergernis van alle organisten (nationaal en 
internationaal):  “Goedemorgen, ik wil graag  

nog even de dienst doornemen” of “Kan jij dit 
ene lied even voorspelen” inclusief het 
plaatsen van een zetting precies op die ene 
pagina waar je zojuist bent gearriveerd… Voor 
elke organist(e) is inleidend orgelspel een 
integraal en serieus onderdeel van de viering. 

Vanzelfsprekend is eenieder, mezelf 
daaronder begrepen, gaarne bereid om alles 
door te nemen of een lied voor te spelen, doch 
het zou naar mijn bescheiden mening in de 
Grondwet verankerd moeten zijn dat dat kan 
tot uiterlijk 09:45 uur. Ik moet op dat moment 
drie dingen tegelijk doen: het stuk doorspelen 
op een acceptabele manier, ondertussen 
proberen de persoon in kwestie op een 
waardige manier te woord te staan én mijn 
acute ongenoegen niet te laten blijken. In alle 
eerlijkheid, het laatste ding heeft geen positief 
effect op de eerste twee dingen. Als het echt 
niet anders kan, dan onderbreek ik het stuk 
definitief, met als (enige) voordeel dat de 
eerstkomende viering ik niet meer na hoef te 
denken welk stuk ik als inleiding zal spelen. 
 
Tijdens de viering is het ook hard werken. 
Nadat we een lied hebben afgesloten moet ik 
het volgende lied en / of stuk snel klaarzetten, 
de juiste registers kiezen, en vooruitdenken 
wat ik daarna moet doen. Tot aan de 
overweging gaat alles altijd wel volgens 
planning. Ik zet na de acclamatie het gekozen 
stuk klaar op de lessenaar en in gedachten 
neem je het stuk nog even door. Betekent dat 
dat ik niet luister naar de overweging vraagt u 
zich misschien af… nou, integendeel! 
Regelmatig wordt er geciteerd uit een lied of 
een psalm, die ik er vervolgens meteen even 
bij zoek. Als de melodie en de inspiratie het 
toelaten, besluit ik op dat moment om het 
gekozen stuk niet te spelen, en passend op die 
melodie te improviseren. Soms speel ik het 
gekozen stuk wel, om vervolgens de collecte te 
gebruiken om het geciteerde lied te 
verklanken. Altijd erg leuk dat na afloop 
sommige kerkgangers even komen melden dat 
ze de melodie hebben herkend! 
 
En in het kader van uitvoering…of 
niet…hetgeen ook elke organist(e) een keer 
overkomt, je vergeet een couplet. Hetgeen 
jaren geleden soepel door pastoor Jan van 
Well werd opgelost met “Ik ben zelf tijdens het 
gebed ook iets vergeten, dus na het laatste 
deel van het gebed zingen wij…”. Wat evenzo 
een aparte ervaring is, na het op een na 
laatste couplet zet je een vlammend 
tussenspel in, we registreren nog wat bij, en 
we zetten groots het laatste couplet in…. 
waarna niemand meezingt. Ook verkeerd 
meegeteld dus. Gelukkig is de inzet van een 
totaal verkeerd lied mij vooralsnog bespaard 
gebleven… dat wil zeggen, in de Regenboog 
dan…. 
 
Een spannend momentje is ook het eind van 
de dienst. Het laatste vers van het slotlied   
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heeft geklonken, waarna direct de zegen van 
GvL 344 moet worden ingezet en daarna direct 
het slotstuk. Met alle (lied)boeken tegelijk op 
de lessenaar, kan het gebeuren dat bepaalde 
dunne bladzijden een eigen leven gaan leiden, 
waardoor GvL 344 wel eens iets anders klonk 
dan de bedoeling was. Het is overigens ook 

wel eens voorgekomen dat de hele GvL een 
eigen leven begon, en via het bovenklavier, 
onderklavier op het voetpedaal terechtkwam. 
Er kwam dus iets meer van boven dan alleen 
de zegen… 
 
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; 

 Inzamelen oud papier, metaal, kleding en artikelen Voedselbank: elke eerste donderdag van 
de maand van 09.00 tot 21.00 uur;  

 Meditatie: Elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur; 

 Mothers Prayers: elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur; 

 Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur; 

 Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur; 

 Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur; 
 

 
December   

Ma 14 20.00 u Het Kerstverhaal en de Bijbel 

Wo 16 10.00-11.00 u Groepsgesprek Persoonlijke Verdieping 

   
Januari   

Zo 03 11.00 u Nieuwjaarsreceptie 

Ma 04 20.15 u VIP's 

Di 05  Uiterste inleverdatum kopij Bulletin 

Zo 10 11.30 u Gesprek op Zondag 

 14.00 u Nieuwjaarsconcert 

Ma 11 19.45 u Jong-volwassenen 

Di 12 20.30 u De taal van muziek 

Wo 13 13.30-15.00 u Poëziemiddag 

Do 14 19.00 u Eucharistie 

Zo 31 16.00-17.00 u Middagconcert 
Februari   

Di 02 20.00 u De taal van muziek 

 
 
      
 
 
 
 
 
 

                                                                       Diaconie…..is  

                                                         betrokkenheid 

                                                           Diaconie….. 

                                                          doe je samen 
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KERSTKLEURPLAAT 


