
 

 
WEEKAGENDA 

 
30 september – 7 oktober  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 
Geeke van Middelkoop van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING 30 september: 1e lezing: Numeri 11, 25-29; 2e lezing: Markus 9, 38-43 + 47-48 
voorganger  pst. M. Hoogervorst pw ambtsdragers    Swanette Jukema, Maja van Spaandonk  
lector  Corine Knoester  organist   Michiel Ras  
beamer  Yaran    hulp)kosters Edwin Meijer, Ingrid van Leeuwen, Marianne de Kuijper 
bloemen  Maja van Spaandonk kindernevend  Mirjam de Kruijf, Bas Bots 
koffie nd. dienst  Wil Slijter, Willie Menken crèche  Nizet Dijkstra, Jemee en Noëmi  
collecte   1e mandje : geloofsgemeenschap ; 2e mandje: Kerk In Actie: Kerk en Israël  
 
OVERLEDEN 
Zaterdag 22 september is Petronella Hendrika van Vliet-Zonneveld overleden in de leeftijd van 79 jaar. Nella is jarenlang 
een geliefd en trouw lid geweest van het Regenboogkoor totdat het door haar ziekte niet meer kon. We blijven haar vol 
liefde gedenken.  
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 27 september in de Vredeskerk, waarna Nella begraven is op Rhijnhof. 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 23 september is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar mw. Maud Smits, Arendhorst. 
 
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!  
 
TWEE MOOIE BERICHTEN 
Nadat op 19 september het officiële beroep op dominee Mirjam Buitenwerf is uitgebracht om predikant te worden van 
onze geloofsgemeenschap, heeft zij op 23 september bericht dat zij het beroep aanneemt. Zij kijkt terug op een heel 
plezierige en geëngageerde kennismakingsavond op 6 september en heeft veel zin om in De Regenboog aan de slag te 
gaan. Op zondag 16 december zal zij in een viering ’s middags haar intrede in De Regenboog doen. 
 
Het afgelopen jaar heeft Noortje Luning gewerkt voor het project Kijken met andere ogen. De Algemene Kerkenraad heeft 
op 25 september ingestemd met ons voorstel voor een vervolg op het eerste jaar van het project. Dit betekent dat de 
aanstelling van Noortje wordt verlengd tot 1  augustus 2019 en wij dus verder kunnen werken aan de bijdrage van de 
geloofsgemeenschap aan de samenleving in de Merenwijk. 
 
GEZOCHT: NIEUWE LEDEN VOOR ONS BEAMTEAM  
De meeste leden van onze geloofsgemeenschap weten de mogelijkheden van de beamer tijdens een Zondagse viering 
te waarderen en zullen deze niet meer willen missen. Onlangs is een aantal van de leden van ons beamteam gestopt. 
Om de inzet van de beamer ook in de toekomst te kunnen waarborgen zijn wij dringend op zoek naar mensen die ons 
team willen komen versterken. Iedereen is van harte welkom! 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Bas Bots, basbots@hotmail.com 
 
3 OKTOBER GEEN KOFFIE-INLOOPOCHTEND   
Woensdag 3 oktober is er geen inloop koffieochtend. Vanwege het 3-oktoberfeest is de Regenboog dicht. Volgende week, 
10 oktober staat de koffie vanaf 10.00 uur weer voor u klaar.. Tot 11.30 uur kunt u vrij inlopen. 
 
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 combo. Het geheel staat onder 
leiding van dirigent en solozanger Hendrik  Vonk. Voorganger is ds. Kees Zwart. 
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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 
 
LABYRINTH-MEDITATIE  9 oktober 
Dinsdag 9 oktober 2018 om 20.00 uur Labyrint-meditatieavond in de Regenboog. 
Sinds kort bezit de protestantse gemeente Leiden een groot doek waarop een labyrint is geprint. Een labyrint bestaat uit 
één weg, die leidt naar een middelpunt. Het doek wordt 9 oktober in de kerkzaal van de Regenboog uitgerold. Om te 
beginnen lezen met elkaar (de zondagse) Bijbeltekst. Deze gedachtes nemen we mee op onze weg “naar het midden” 
en weer terug. We lopen in stilte (én op kousenvoeten). Het is een meditatief proces, een pelgrimage in het klein. Na 
afloop drinken we een kopje thee en wie wil, vertelt iets van zijn/ haar ervaringen op deze weg. 
Aanmelding is prettig, heubeck@hetnet.nl.  Wie tijd heeft mag ook al om 19.30 uur komen en helpen stoelen sjouwen  
 
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? 
 
OPGEVEN VOOR KERKORKEST   
Tijdens de viering op zondag 25 november zal het kerkorkest weer een muzikale bijdrage leveren. Als u belangstelling 
heeft om mee te musiceren, dan bent u van harte welkom. We oefenen de avond tevoren op zaterdag 24 november om 
19 uur. De muziek is relatief eenvoudig te spelen. 
Het is wel de bedoeling dat u zich tevoren aanmeldt. Dan kunnen wij een goede verdeling tussen de verschillende 
instrumenten maken en de bladmuziek opsturen. Ook als u iemand in uw omgeving kent die misschien  belangstelling 
heeft, dan kunt u contact opnemen met Swanette Jukema. De vorige keer waren de orkestleden zeer enthousiast en 
klonk het (zeker voor een eerste keer) al prachtig! 
 
AGENDA 
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) 
dinsdag 9 oktober 20.00 uur Labyrinth lopen (zie boven) 
woensdag 10 oktober 10.00 uur inloop koffieochtend 
zaterdag 13 oktober vanaf 19.00 uur intercultureel wijkfeest 
zondag 14 oktober 10.00 uur T. Snepvanger pw. 
 
PRESENTATIE BOEKJE  13 oktober 
In het afgelopen jaar heb ik een dienst van u bezocht waarover ik voor het Leidsch Dagblad een artikel schreef. 
Op 13 oktober komt er een boekje uit waarin alle 60 artikelen uit het Leidsch Dagblad opgenomen zijn. 

De presentatie van het boekje vindt plaats op zaterdag 13 oktober om 15.30 bij Boekhandel De Kler in de Breestraat 
in Leiden. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Prof. Dr. Willem B. Drees,  hoogleraar Filosofie van de 
Humanities en sinds januari 2015 decaan van de Tilburg School of Humanities. 

U allen bent van harte welkom  

Jeroen Windmeijer, Jos van Duinen 
 
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,-.  
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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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