
 

 
WEEKAGENDA 

 
23 - 30 september  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 
Bettie Landkroon van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING 23 september: 1e lezing: Deut 12,29 -13,6; 2e lezing: Markus 9,38-50 
voorganger  ds.B. Heubeck   ambtsdragers    Cecile Werner, Joke Langeveld  
lector  Truus de Haan   organist   Frank Resseler  
beamer  Lex vd Berg    hulp)kosters Ronald v. Heijningen, Wil Sluijter, Jan Menken 
kindernevend  Mirjam de Kruijf   bloemen  Maja van Spaandonk 
koffie nd. dienst  Joke Aniba, Trudie Buitenbos crèche  Nizet Dijkstra, Jemee en Noëmi  
collecte   1e mandje : geloofsgemeenschap ; 2e mandje: PAX Vredesweek 
 
OVERLEDEN 
Dinsdag 11 september is na een lang ziekbed Willem Marcel Frederik Zietse overleden, vertrokken naar zijn nieuwe 
Thuis, zoals op de kaart staat. Moge God hem met open armen ontvangen. En moge God Maria en alle dierbaren 
troostend en sterkend nabij zijn.   
De uitvaartplechtigheid is maandag 24 september om 13.00 uur in de Regenboog.  
 
OVERLEDEN 
In de leeftijd van 89 jaar is na een kortstondig rustig ziekbed overleden  Rita van der Voort- Blansjaar. Moge God haar 
opnemen in zijn eeuwige Heerlijkheid en de nabestaanden nabij zijn. 
De begrafenisplechtigheid is maandag 24 september 10.30 uur in de Petruskapel op de begraafplaats Zijlpoort,  
Haven 64 Leiden  
 
BLOEMENGROET 
Zondag 16 september is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar dhr. Harry Delemarre, 
Begoniadal 
 
WEER KOFFIE-INLOOPOCHTEND  iedere woensdag 
Nu de vakantie voorbij is, is de Regenboog weer iedere woensdag open voor de koffie-inloopochtend. U bent welkom 
vanaf 10.00 uur voor een kopje koffie/thee met gezelligheid. Tod 11.30 uur kunt u vrij inlopen. 
 
HULP GEVRAAGD BIJ BUNDELEN FLYERS woensdag 26 september 
Wie wil a.s. woensdag 26 september helpen bij het uittellen en bundelen per straat van de 6000 flyers voor Allerzielen 
Buiten? We doen het in de Regenboog en beginnen om 10.00 uur.  
Graag opgeven bij Joke Langeveld. Dit kan al mondeling direct na de dienst of anders tel 5210141.  
 
POËZIEMIDDAG woensdag 26 september 
Woensdagmiddag 26 september van 13.30 – 15.00 uur komt ds. Ronald da Cota weer naar de Regenboog voor een 
poëziemiddag. Het thema is deze keer “ Zie ze vliegen”.  
Opgeven bij Anja Rijken tel. 071-5216606. Kosten € 5,00. 
 
ONZE KERKTUIN donderdag 27 september en 11 oktober 
In het vorige tuinberichtje werd aandacht gevraagd voor de Cichorei, een van de bittere kruiden genoemd in Exodus 12 
vs.8. Bij wat zonnig herfstweer wil hij nog wel elke morgen wat hemelsblauwe bloemen laten ontluiken. Daarnaast staat 
een echte blikvanger, de Judaspenning. In het voorjaar heeft deze uitbundig gebloeid met lila kleurige bloeipluimen. Nu 
staat er een hele pruik met zaaddozen, waaraan de Judaspenning zijn naam ontleent. De zaadjes zijn voor het merendeel 
al breed uitgestrooid, zodat we in een volgend jaar weer volop kunnen genieten van de uitbundig  
bloeiende Judaspenning.  
Volgende tuinonderhoud is  op resp. 27 september en 11 oktober vanaf 13.30 uur en u mag komen helpen. 
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EUCHARISTIEVIERING donderdag 27 september 
Donderdag 27 september (4e donderdag van de maand)  is er weer een Eucharistieviering in het Stiltecentrum met pst. 
Tjeerd Visser. U bent van harte welkom. De viering begint om 19.00 uur, na afloop gelegenheid voor koffie/thee en 
ontmoeting 
 
SPOED   SPOED   SPOED 
23 (bijna 24) jarige dame, statushouder, op zoek naar rustige plek om te wonen. Graag bij een vrouwelijke medebewoner.  
Ik feest niet, ik ben een serieuze, rustige  studente. Huurprijs niet hoger dan 250 euro per maand. 
Emailadres: S1110793@student.hsleiden.nl   
Contactpersoon: Pier Jongsma  Tel.: 06 - 2422 1778  
 
SNOEIEN 
De komende tijd is er weer het nodige te doen in de tuin. 
Wij, Joke Langeveld en Marianne Hoogervorst, zijn op zoek naar enkele knoestige takken! Omdat we de prachtige boom 
van AllerzielenBuiten nog steeds niet kunnen vinden, willen we op 2 nov. met een aantal knoestige takken de mogelijkheid 
bieden om kaartjes op te hangen. 
Wie kan ons helpen?    
Graag even contact:   jokelangeveld47@gmail.com     pastor.regenboog@gmail.com  
 
LEIDSE KERKMUZIEKDAG zaterdag 6 oktober 
De vierde Leidse kerkmuziekdag wordt dit jaar gehouden in de Regenboog en wel op zaterdag 6 oktober. Het thema is 
‘Longing for light’ ofwel ‘Verlangen naar licht’.  
Het is een interactieve dag waarbij samen luisteren naar muziek, samen zingen en samen meer ontdekken over muziek 
en teksten centraal staat. 
De dag begint om 10.00 uur met koffie en eindigt na een vesperviering om 16.30 uur.  
Voor uitgebreid programma: zie flyers (op de tafel in de hal) en poster (ontmoetingsruimte) 
Ieder die van zingen houdt is van harte welkom! Toegang gratis; er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (voor lunch) 
Aanmelden: www.leidsekerkmuziekdag.com  of  www.facebook.com/kerkmuziekdag of tel. 071-5212858 
 
MISA CRIOLLA zondag 7 oktober 
Zondag 7 oktober zal tijdens de viering van 10.00 uur de Misa Criolla van Ariel Amirez ten gehore gebracht worden.  
Het Regenboogkoor is voor de gelegenheid uitgebreid met een aantal gastzangers en een band. Het geheel staat onder 
leiding van dirigent en solozanger Henk Vonk. Voorganger is ds. Kees Zwart 
  
INTERCULTUREEL WIJKFEEST Kijken met andere ogen:  zaterdag 13 oktober:  
Een spetterend wijkfeest, waar veel organisaties met verschillende achtergrond, die in de Merenwijk actief zijn (waaronder 
de Regenboog), zich zullen presenteren met eten, drinken  en muziek uit verschillende culturen. We hopen dat ook vele 
Regenbogers daarbij  paraat zijn. U zult er vele Merenwijkers ontmoeten en kunt een praatje maken met mensen die u 
misschien anders niet zo snel zult spreken.  
Datum: zaterdag 13 oktober vanaf 19.00 uur (zaal open 18.30 uur) 
Plaats: Eksterpad 4; toegang: gratis; voor eten wordt gezorgd! U komt toch ook? 
 
AGENDA 
woensdag 26 september 10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 26 september 13.30 uur Poëziemiddag (zie boven en Bulletin) 
donderdag 27 september  13.30 uur tuinieren in de kerktuin (zie boven) 
donderdag 27 september 19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum (zie boven) 
zondag 30 september 10.00 uur M. Hoogervorst pw. 
zaterdag 6 oktober 10.00 uur Leidse muziekdag in de Regenboog (zie boven) 
zondag 7 oktober  10.00 uur ds. K. Zwart   Misa Criolla  (zie boven) 
 
VERHALENCONCERT MATTHIJN BUWALDA in de Hooglandse Kerk   28 september 
Op vrijdagavond 28 september organiseert het cluster Binnenstadskerken, namens de Protestante Gemeente Leiden, 
een verhalenconcert van de bekende zanger en liedschrijver Matthijn Buwalda! Matthijn schrijft en zingt Nederlandstalige 
luisterliedjes waarbij hij geloof en het leven van alledag bij elkaar brengt. 
Het verhalenconcert is gratis toegankelijk en wordt gehouden in de Hooglandse Kerk op vrijdagavond 28 september; 
aanvang 20.00 uur (kerk open 19.15 uur; kom op tijd in verband met beperkt aantal plaatsen).  
Ter bestrijding van de onkosten houden wij na afloop een collecte bij de uitgang. Kom luisteren en genieten tijdens deze 
bijzondere avond! Voor meer informatie kunt u terecht op www.protestantsegemeenteleiden.nl. 
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Voor 30 september:  Kerkenpost 
Wie wil er helpen de flyers voor Allerzielenbuiten rond te brengen? 
Als ieder een bundeltje meeneemt dan is de Merenwijk weer van harte uitgenodigd. Samen 
maken we deze activiteit mogelijk!  
 
 
NAJAARSCONCERT VOCALEI  zondag 14 oktober 
Op zondagmiddag 14 oktober om 15.00 uur zingt Kamerkoor Vocalei weer in Kerkelijk Centrum De Regenboog, 
Watermolen 1, Merenwijk, Leiden. 
Een gevarieerd programma dat wordt geopend met enkele koorwerken uit de (vroege) barok (o.m. van Buxtehude en 
Pachelbel) met ondersteuning van  kamermuziekensemble Auxilium. Na de pauze staat het water centraal: zeeën, 
zeelieden, meren, bergstromen, dat alles komt voorbij! 
Kaarten in de voorverkoop: € 12.50; zie  www.vocalei.nl .  
Toegangsprijs aan de zaal: € 15,-.  
 
ZIJLPOORTLEZING 28 oktober 
Op 28 oktober 2018 wordt om 15:00 uur in de kapel op de begraafplaats Zijlpoort aan de Haven 64 in Leiden de 11e 
Zijlpoortlezing gehouden door mw. Dr. Evelyne Verheggen. Het onderwerp zal zijn: bidprentjes, waarbij ook de bidprentjes 
van enkele bijzondere Leidenaren niet zullen ontbreken. 
Evelyne Verheggen studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en promoveerde in 2006 aan de Radboud Universiteit te 
Nijmegen op het proefschrift Beelden voor passie en hartstocht. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 
17de en 18de eeuw. 
Deze lezing is voor de vrienden van de R.K. begraafplaats Zijlpoort en andere belangstellenden. 
Komt allen! 
 
Protestantse Lezing 2018: - Hoe je zélf iets van je leven kunt maken. (Of toch niet?) 
 
31 oktober 2018 houdt Ben Tiggelaar de Protestantse Lezing 2018 in Corpus Experience.  
Ben Tiggelaar is bestsellerauteur, internationaal spreker, gedragswetenschapper én protestant.  
Tiggelaar staat in zijn lezing op een eigentijdse manier stil bij de vraag die 400 jaar geleden - tijdens de synode van 
Dordrecht - maandenlang het gesprek van de dag was: Bepaalt God hoe het leven van mensen verloopt óf heeft de mens 
daar zelf invloed op? 
Tegenwoordig kunnen Nederlanders zich nauwelijks iets bij dit vraagstuk voorstellen. Nederland is bij uitstek een land 
waar het geloof in God plaats heeft gemaakt voor een geloof in maakbaarheid. De overtuiging dat je zélf iets van je leven 
kunt en moet maken. Toch is het volgens de protestantse Tiggelaar goed om in de huidige prestatiemaatschappij waarin 
zelfbeschikking hoog in het vaandel staat opnieuw na te denken over deze historische vraag. 
De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks 
gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag). Meer over deze lezing via  www.protestantsekerk.nl/lezing. 
Van harte welkom op de lezing zelf. Aanmelden kan via www.protestantsekerk.nl/lezing  
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