
 

 
WEEKAGENDA 

 
7 - 14 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 
Annet Ederveen van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING  7 oktober : Evangelielezing: lezing: Markus 10, 1-16 
voorganger  ds. K.G. Zwart  ambtsdragers    Truus de Haan, Bert Minne  
lector  Jan Vis   organist   Wilfred van de Wal 
kindernevend  Bas Bots crèche  (hulp)kosters Ronald van Heijningen, Matha Zanting, Bea Offereins 
bloemen  Maja van Spaandonk crèche  Claudia  Rahn, Marlide Jukema 
koffie nd. dienst  Ewa Bakhuizen van de Brink, Elly Visser   
collecte   1e mandje : geloofsgemeenschap ; 2e mandje: Wereldmissiedag kinderen 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 30 september is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar Frans en Annelies Jagtman, 
Wilgenpark en Cor van de Berg, Fuchsiadal. 
 
KERKENPOST  
Wie wil er helpen de flyers voor Allerzielenbuiten rond te brengen? Ze liggen op straat gebundeld klaar in zaal 3. 
Als ieder een bundeltje meeneemt dan is de Merenwijk weer van harte uitgenodigd. Samen maken we deze activiteit 
mogelijk!  
 
MEEZINGEN MET HET REGENBOOGKOOR? 
Hebt U genoten van de mooie muziek en zou U graag mee willen zingen met het Regenboogkoor? Dat kan! Het koor 
repeteert elke woensdagavond. Opgeven bij Susanne van den Burgh (nu ter plekke aanwezig) tel. 5216145. 
 
LABYRINTH-MEDITATIE  dinsdag 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  
 
ONZE KERKTUIN donderdag 11 oktober 
De herfst is een periode van versterving in de natuur. Eveneens een jaargetijde waarin we mediteren over 
vergankelijkheid  en we gedenken onze doden (2 november) al dromend van een hemels leven. Een echte herfstbloem 
die daaraan zijn naam ontleent is de Hemelsleutel. Onze Hemelsleutels (Sedum telephium) groeien en bloeien aan de 
voet van de reusachtige Es, die volgens de Noorse Edda de onderwereld met de bovenwereld verbindt.  
Kom eens helpen in onze Kerktuin. Dat kan op donderdag 11 oktober vanaf 13.30 uur. Wat bloeiende winterviooltjes zijn  
ook zeer welkom! 
 
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  
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VOORJAARSBLOEMEN GEZOCHT 
De kerktuin, ons visitekaartje naar de omgeving, kreeg de afgelopen jaren in het voorjaar de kwalificatie Mini-Keukenhof 
van de buurt. Dat dankten we aan een gulle (professionele) gever die ons voorzag van bollen die hij commercieel niet 
meer kon vermarkten. Helaas kan hij ons dit jaar niet meer met zo iets ondersteunen.  
Wij zijn als tuinclubje dus opzoek naar andere gullegevers. Als je een dezer dagen bij een tuincentrum komt of 
bestelling plaatst, denk dan even aan onze kerktuin en bestel een paar bolletjes extra.  Wat ook altijd mooi is zijn de 
viooltjes (bv. : Viola Cornuta) die vaak het hele jaar door bloeien.  
Wie niet zo handig is met tuinieren en toch een bijdrage wil leveren zou een bedragje kunnen overmaken aan de AKM 
(NL70 0002 5811 91) onder vermelding KERKTUIN. 
Wij als kerktuinmieren zijn elke veertien dagen weer aan de slag om de tuin in hoog aanzien te houden. De volgende 
keer is 11 oktober 13:30 uur    Edo 
 
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?  
 
FILM IN DE REGENBOOG  Perfetti sconosciuti van Paolo Genovate 18 oktober 
Hoe goed ken je je beste vrienden en je partner? 
Een groep 40 plussers stelt zich tijdens een etentje kwetsbaar op: ieder besluit zijn of haar smartphone op tafel te 
leggen en alle binnen komende berichten te delen. Maar dan lopen de spanningen op. De gasten halen het dessert niet 
met elkaar. Het digitale dagboek blijkt ‘de zwarte doos van ons leven’, de spiegel van onze ziel. 
Een film vol humor, schaamte en kwetsbaarheid. Met aan het eind een spannende vraag. 
Donderdag 18 oktober 19.30 uur. Kosten € 5,00. 
 
KOFFIE-INLOOPOCHTEND  iedere woensdag   
Iedere woensdag staat vanaf 10.00 uur de deur van de Regenboog open voor wie zin heeft in een kopje koffie en wat 
gezelligheid. U kunt vrij binnenlopen tot 11.30 uur. 
 
AGENDA 
dinsdag 9 oktober 20.00 uur Labyrinth-meditatie kerkzaal (zie boven) 
woensdag 10 oktober 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 11 oktober 13.30 uur tuinieren in de kerktuin (zie boven) 
zaterdag 13 oktober 19.00 uur intercultureel wijkfeest (zie boven) 
zondag 14 oktober 10.00 uur T. Snepvanger past. werker 
zondag 14 oktober  15.00 uur concert Vocalei in de Regenboog (zie onder) 
dinsdag 16 oktober hele dag  uiterste inleverdatum kopij Bulletin 45-7 (periode 3-11 tot 15-12) 
woensdag 17 oktober 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 18 oktober 19.30 uur Film in de Regenboog (zie boven)  
 
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,-.  

http://www.vocalei.nl/


 
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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