
 

 
WEEKAGENDA 

 
4 - 11 maart  2018 

 
Korte berichten voor deze weekagenda kunt u t/m 
donderdag inleveren in het laatje in de hal van de 

Regenboog of mailen naar ingridjam@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 
www.deregenboogmerenwijk.nl 

 
NIEUWE BEWONERS EN GASTEN 
Hartelijk welkom in onze geloofsgemeenschap. Wij hopen dat u zich hier thuis voelt. Bij de informatietafel in de hal staat 
iemand van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
DE VIERING VAN VANDAAG 25 februari 
Voorganger M. Hoogervorst pw  litassen  Noëmi, Jemee  
lector  Jan Vis    ambtsdragers    Harry Delemarre, Bert Minne 
kindernevend. Mirjam de Kruijff   (hulp)kosters  Ronald v Heijningen, Ingrid v L. Marianne de K  
organist   Frank Resseler + Irene Swen + Michiel Ras + Wilfred van de Wal 
beamer  Bas Bots   koffie nd. dienst   Berry Elstak, Joke Aniba 
bloemen  Maja van Spaandonk  crèche   Sandra en Chelsea Nijssen 
infotafel  Geeke van Middelkoop   collecte   1e mandje : pastoraat Regenboog   
        2e mandje:  Kerk in Actie; voorjaarszending 
         
BLOEMENGROET 
Zondag 25 februari  is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar mw. Hilde Vis, Damloperwerf. 
 
KOFFIE-INLOOPOCHTEND 
Elke  woensdagochtendstaan om 10.00 uur koffie en thee klaar voor wie zin heeft in een praatje en wat gezelligheid.  
Tot 11.30 uur kan iedereen binnenlopen 
 
ONZE KERKTUIN 
Voor wie de winter al een beetje beu is, kom eens kijken in de kerktuin. Het voorjaar straalt je er tegemoet met knalgele 
akonieten, groepjes blauwe en paarse irisjes, bloeiende krokussen en een veelheid aan sneeuwklokjes.  
De lente is in aantocht! 
 
POËZIEMIDDAG SONETTEN  woensdag 7 maart 
Het sonnet is een van de oudste vormen van poëzie: ritmisch, helder en melodieus. Beeld en gedachten zijn goed 
uitgewerkt. Wij lezen twee keer verschillende sonnetten van o.a. Petrarca , Kloos, Bloem, Nijhoff tot Achterberg, Maria de 
Groot, Rawie en Kal. Ook drs. P neemt ons mee op de voeten van dit vers. 
Leiding: Ronald da Costa 
woensdag 7 maart  om 13.30.  Kosten: € 5,00  Opgave: Anja Rijken tel 071 5216606 
 
LAATSTE OPROEP BEZOEK JACOBUSKERK IN DEN HAAG  11 maart 
We verzamelen zondag 11 maart op station Leiden Centraal en gaan met de trein van 9:15 naar Den Haag Centraal. We 
wonen de latijnse hoogmis bij in de St’Jacobuskerk; hebben een ontmoeting met de mensen uit de parochie onder het 
genot van koffie en een broodje en krijgen een rondleiding door het bijzondere kerkgebouw.  
Rond een uur of twee gaan we weer naar Leiden terug. Opgeven bij Edo 
 
VASTENAKTIE 2018. 
Ook dit jaar zal er weer voor twee verschillende doelen  worden gecollecteerd. Het gaat om het  “Ver weg project MBALA” 
in Zambia en om het dichtbij project “Stichting Babyspullen”. 
In MBALA hebben de zusters van de H. Harten van Jezus en Maria begin jaren negentig een programma opgezet onder 
de naam “Households in Distress”(HiD). Middels voorlichting, goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun 
eigen levensonderhoud te voorzien,  proberen ze de impact van hiv/aids verminderen.  
Het motto van de zusters luidt: “Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand wil doen”.  
Voor meer info zie de website www.vastenactie.nl. 
De STICHTING BABYSPULLEN verzorgt een startpakket met de noodzakelijke benodigdheden voor baby’, waarvoor de 
ouders geen financiële ruimte hebben. Meer info: www.stichtingbabyspullen.nl.  
Voor uitgebreidere informatie zie de website van de Regenboog; www.deregeenboogmerenwijk.nl  
 

mailto:ingridjam@hotmail.com
http://www.deregenboogmerenwijk.nl/
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ALTIJD AL VOOR DE KRANT WILLEN SCHRIJVEN? 
Elke week zorgt een actief groepje mensen namens de Raad van Kerken in Leiden voor een kort artikel in het Leids 
Nieuwsblad (huis-aan-huis-krant) over een maatschappelijk/kerkelijk relevant thema. Zo kon u afgelopen week lezen over 
de wereldgebedsdag die op deze vrijdag plaatsvond. Vindt u het leuk om mensen te ontmoeten, belangrijke thema’s uit 
de stad en/of vanuit de Regenboog over het voetlicht te brengen? Ontdek uw schrijftalent!  Elk artikel wordt door een 
professionele tekstschrijver op taal nagekeken en gecorrigeerd. Twijfel niet. Het is leuk werk. Alle inlichtingen verstrek ik 
u graag!  
Truus de Haan, dehaantruus@gmail.com; T: 0621599349.  
 
AGENDA 
maandag 5 maart  20.00 uur Leerhuis Veranderend Geloven (zie Bulletin) 
woensdag 7 maart 10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 7 maart 13.30 uur Poëzie-middag (zie boven) 
zondag 11 maart    bezoek St Jacobuskerk Den Haag (zie boven) 
zondag 11 maart   10.00 uur ds. K. Zwart, mmv Regenboogkoor  viering van de Maaltijd  
maandag 12 maart 20.00 uur leeskring boek “Er zijn”  (zie Bulletin) 
woensdag 14 maart 10.00 uur inloop koffieochtend 
zondag 18 maart  10.00 uur ds. B. Heubeck 
 
START COLLEGE TOUR MERENWIJK zondag 11 maart bibliotheek 
Drie Merenwijkers hebben het initiatief gestart om interviews met interessante Merenwijkers te  organiseren onder de 
naam College Tour Merenwijk. Op zondagmiddag 11 maart vindt de eerste College Tour Merenwijk plaats in BplusC 
bibliotheek Merenwijk.  
Historicus Gert-Jan van Rijn zal Arie Korteweg interviewen, schrijver van “Geschiedenis dichtbij; De Merenwijk te Leiden 
vóór de bouw, erna en nu”. Een met humor geschreven boekje over de geschiedenis van onze wijk. Na het interview krijgt 
het publiek de ruimte om vragen te stellen. 
zondag 11 maart om 15.00 uur in bibliotheek Merenwijk aan de Rosmolen 4, inloop vanaf 14.30 uur.  
Toegang: vrijwillige bijdrage.  
Het boek Geschiedenis dichtbij is na afloop te koop voor 10 euro. 
 
ACTIES VASTENACTIE DICHTBIJ : BABYSPULLEN 
Er wordt op drie plaatsen ten behoeve van dit project ook een sobere maaltijd georganiseerd, en wel: 
Woensdag 7 maart , Parochiekern Lam Gods; locatie Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13. 
Info mevr. Tine Scholtes, tel. 071 – 5317548, email: t.scholtes279@gmail.com, 
Donderdag 15 maart, Dorpskerk, Hoofdstraat 19, Leiderdorp, 
contactpersoon mevr. Liesbeth van Meeteren, tel. 5895609; email: lmeeteren@hotmail.com 
vrijdag 16 maart: Parochiekerk de Hartebrug, locatie: Romanuszaal, Lange Mare 79, Leiden, 
contactpersoon Regina Krowinkel; tel. 513 4043; email: krowi009@planet.nl 
De maaltijden beginnen om 18.00u en zijn allen ten bate van de Stichting Babyspullen.  
 
ACTIE VASTENACTIE VERAF: pelgrimstocht voor MBALA 
Om het project van de landelijke Vastenactie te ondersteunen organiseert het Bisdom  een PELGRIMSTOCHT. 
Deze driedaagse Pelgrimstocht zal van 22 tot en met 24 maart 2018 plaatsvinden in het Groene Hart. 
Het thema is ‘Tot in het Groene Hart geraakt’ 
Meer info en aanmelden via http://www.vastenactie.nl/evenementen/pelgrimstocht2018 
 
INTERNATIONALE VROUWENDAG 2018                                                                              
Heldinnen van alledag... dat zijn wij vrouwen allemaal... Daar is heel veel MOED voor nodig en dan helpt het als je weet 
dat je niet de enige bent... Daarom dit jaar negen workshops waar heldinnenmoed voor nodig is en waar je er deze middag 
twee van kunt bijwonen:  
1. Rookvrij! Ook iets voor mij?                                         6. Ontspanning door Inspanning                        
2. Huiselijk geweld...stopt niet vanzelf - Quiz je sterk!  7. Veerkracht bij verlies                  
3. De heldin in elke moeder         8. Ontspul en krijg een opgeruimd huis             
4. Vrouwen over de streep                                        9. Vergeven begint bij jezelf                           
5. De innerlijke krachtbron         
Verder: informatie en ontmoeting, een ervaringsverhaal door Mobiel Theater Geurend Hooi, een hapje en drankje en 
swingende muziek van het Ronald Snijders trio. 
Zondag 11 maart van 13:00 - 17:30 uur in het Stadhuis van Leiden  (ingang Breestraat) 
Toegang 2,50, dresscode: feestelijk!           Info: www.vrouwendagleiden.nl of www.debakerijleiden.nl  
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Vrijwilligers gezocht voor het JAS project voor ‘statushouders’ 
Bij project JAS worden nieuwkomers actief ondersteund om zo snel mogelijk sociaal en economisch zelfstandig te 
worden. Gedurende twee jaar zijn statushouders 24 uur per week actief bezig met inburgering, ontwikkeling en instroom 
naar school of op de arbeidsmarkt. Onderdeel van het project JAS is het mentorproject, waarin vrijwilligers uit de Leidse 
regio fungeren als extra buur en informele contactpersoon voor de nieuwkomers. 
-Mentoren ondersteunen statushouders bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur, verkennen de omgeving met 
statushouders en stimuleren het opbouwen van een sociaal netwerk. Hiervoor spreken mentoren op vrijwillige basis 2-3 
uur per week af met de statushouder. Ondanks dat er al zich al veel vrijwilligers hebben aangemeld hebben we nog 
steeds een tekort aan mentoren die we kunnen koppelen aan statushouders. Wij kunnen uw hulp dan ook goed 
gebruiken. Wij denken dat er bij De Regenboog veel leden zijn die de nieuwkomers kunnen en willen ondersteunen met 
het bovenstaande.  
Meer informatie op:  www.jongerenopdearbeidsmarkt.nl 

Binnenkort worden er ook flyers over het project op de informatietafel neergelegd. 
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