
 

 
WEEKAGENDA 

 
18 - 25 november  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 Mieke Tirion 
van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING  11 november: 1e lezing: Ex. 3: 1-6; 2e lezing: Joh. 1: 1-5 
voorgangers  ds. H. Snoek   ambtsdragers    Truus de Haan, Maja van Spaandonk  
lector  Ruurt Jukema   organist   Irene Swen 
beamer  Gerben Wessels    kindernevend  Bärbel Nieuwenburg, Barbara Heubeck  
crèche  Molly Wachira, Carlijn van Best hulp)kosters Edwin Meijer, Jan Menken, Ingrid van Leeuwen 
bloemen  Maja van Spaandonk  koffie nd. dienst  Willy Menken, Berry Elstak   
collecte  1e mandje : pastoraat geloofsgemeenschap ; 2e mandje: Jongerenpastoraat RK 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 11 november is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar Carla en Harry Delemarre.  
 
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  
 
MEEDOEN MET HET KINDERKERSTFEEST 
Wie zingt mee? De repetities voor het kinderkersfeest beginnen. 
We repeteren op de zondagen 18 november, 25 november, 2 december, 9 december, 23 december steeds om 10 uur tot ongeveer 
11.15 uur , dus tijdens de zondagse dienst .  Opgeven kan bij Truus de Haan  dehaantruus@gmail.com 
 
MEEHELPEN MET HET KINDERKERSTFEEST  
Wie helpt mee? De projectgroep Kinderkerstfeest zoekt mensen, die het leuk vinden om het kinderkerstfeest te organiseren. 
Er zijn uiteenlopende taken te verrichten. Bv. voor de kostuums zorgen, het licht bedienen, posters ophangen in de scholen en 
winkels, meedenken met de musici enz.    
opgeven kan bij Truus de Haan dehaantruus@gmail.com of alle kindernevendienstmensen. 
 
POËZIEMIDDAG woensdag 21 november 
Op woensdag 21 november 13.30 – 15.00 uur komt Ds. Ronald da Costa weer gedichten met ons lezen. Hij schrijft ons: “Ik vervolg 
dan met het gedicht “Glas’' ( thema  “zie ze vliegen”). Daarna maak ik een begin met het nieuwe thema “ ( g ) een God” en sta extra 
stil bij de laatste bundel van Huub Oosterhuis.” Opgave bij Anja Rijken, tel. 071-5216606  Kosten: €5,- 
 
THEMAMIDDAG 80+ donderdag 22 november 
De bezoekgroep van de Regenboog nodigt alle leden van de geloofsgemeenschap van 80 jaar en ouder uit voor de bijeenkomst op 
donderdagmiddag 22 november van 14.00 tot 16.00 uur onder leiding van pastor Marianne Hoogervorst. Thema: “Breekt voor u het 
licht door in de donkerste maand van het jaar?” 
Wanneer u nog geen 80 jaar bent en interesse hebt in het onderwerp, bent u natuurlijk ook van harte welkom. 
We beginnen de middag met koffie, thee en iets lekkers. Dan volgt de inleiding op het thema en de gesprekken. Na een korte pauze 
volgt een nagesprek en tenslotte de afsluiting. 
Mocht u geen mogelijkheid hebben zelf naar de Regenboog te komen, dan zullen wij proberen vervoer voor u te regelen. 
Mary Pouw, tel. 5215726, email: mypouwdon@hotmail.com   Atty Talma, tel. 5213506, email: artalma@hetnet.nl 
  
EUCHARISTIEVIERING donderdag 22 november 
Donderdag 22 november (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 
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GEZOCHT: GASTVROUWEN/HEREN VOOR ‘DE REGENBOOG OPEN’ 
De werkgroep de Regenboog Open zorgt van dinsdag tot en met vrijdag  van 10.00 tot 12.00 uur voor het aannemen van de telefoon 
en de ontvangst van bezoekers van de Regenboog. Vanaf 1 november hebben wij een open plek op de dinsdagmorgen voor 2 
personen. Wanneer u hiervoor tijd hebt en het u leuk lijkt u hiervoor in te zetten, wilt u dan contact opnemen met Mary Pouw, tel. 
5215726, email: mypouwdon@hotmail.com 
 
ADVENT IN DE KOPERMOLEN. LICHT VERBINDT… 
Verleden jaar hebben we voor het eerst in de adventstijd op een zaterdagmiddag buiten voor de Regenboog gestaan met 
chocolademelk, het zingen van kerstliederen en een kerstboom die we door voorbijgangers hebben laten versieren met hun wensen 
voor wijk, stad of land. Het leverde vele positieve reacties op en leuke gesprekken. En De Regenboog was zo even zichtbaar 
aanwezig in de wijk, verbonden met de mensen die langs liepen. Ook dit jaar gaan we op zaterdag 15 december van 14.00 tot 16.00 
uur weer naar buiten. Ditmaal zetten we de boom neer op het pleintje tussen de Hema en De Koperwiek. Het Regenboogkoor zal 
kerstliederen zingen. Wie is er bij om de voorbijgangers uit te nodigen een wens in de boom te hangen, chocolademelk aan te bieden, 
een waxinelichtje mee te geven? Wie wil zich laten verrassen door de inspirerende gesprekjes die dit oplevert? Graag opgeven bij 
Joke Langeveld;  jokelangeveld47@gmail.com 
 
KERKORKEST op zondag 25 november 
Tijdens de viering op zondag 25 november zal het kerkorkest weer een muzikale bijdrage leveren. We hebben nu al 20 
muzikanten!  Als u ook belangstelling heeft om mee te spelen, 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. Aanmelden bij Swanette Jukema:  s.jukema@hetnet.nl 
 
ONZE KERKTUIN donderdag 29 november 
Zo, de bolletjes zitten in de grond en de viooltjes zijn geplant. De tuin begint aan een periode van winterrust. Vaste planten en 
bomen hebben al energie opgeslagen in wortels en knoppen om volgende voorjaar weer tot leven te komen.  
Zo ook onze Rozemarijn in de kruidentuin, die dan weer tot bloei komt met lavendelblauwe bloesem. Het is een Mediterraan kruid. 
In het oude Griekenland droegen studenten vaak een krans van rozemarijn op hun hoofd vanwege stimulerende werking op de  
hersenactiviteit. En Shakespeare liet in z'n Hamlet door Ophelia uitroepen: 'Rozemarijn, dat is goed voor het geheugen'. Waar of 
niet, in ieder geval kijken we nu al uit naar een vrolijk bloeiende voorjaarstuin met veel bolgewasjes en o.a. een fraaie Rozemarijn. 
We doen nog een herfstig opruimbeurtje op donderdag 29 november vanaf 13.30 uur. U bent daarbij welkom. 
 
LUIDEN NOODKLOK VOOR HET KLIMAAT zaterdag 1 december 2 voor 12  
Op zaterdag 1 december wordt om twee minuten voor twaalf door heel het land de noodklok geluid voor het klimaat. Wij doen mee 
aan dit initiatief van Greenpeace, net als een groot aantal kerken en instellingen in heel Nederland. Daarmee geven we een 
gezamenlijk signaal, vlak voor de internationale klimaattop in Polen. Gedurende twee minuten laten we samen horen dat het nu tijd 
is voor actie om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Nederland moet voorop lopen en zorgen dat we onder de anderhalve 
graad opwarming blijven. 
 
HET KERSTVERHAAL?  donderdag 6 december 
Iedereen kent waarschijnlijk het kerstverhaal. Maar…. Wat staat er over in de bijbel en wat is er in de loop der eeuwen ‘bij’ gekomen? 
Op deze avond willen we op zoek gaan naar de kern in de bijbel en naar de betekenis van alle verhalen die rond het kerstverhaal in 
de loop der eeuwen zijn ‘aangeslibd’. 
donderdag 6 december 20.00 – 22.00 uur in de Regenboog 
Opgeven voor  1 december 2018 via pastor.regenboog@gmail.com 
 
AGENDA 
woensdag 21 november  10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 21 november 13.30 uur Poëziemiddag olv Ronald da Costa (zie boven) 
donderdag 22 november 14.00 uur themamiddag 80+ (zie boven) 
donderdag 22 november 19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum (zie boven) 
zaterdag 24 november  19.00 uur repetitie kerkorkest 
zondag 25 november 10.00 uur M. Hoogervorst mmv Kerkorkest (zie boven) 
zondag 25 november 10.00 uur repetitie kinderkerstfeest (zie boven) 
 
INNAME BOEKEN, PLATEN, CD’S, DVD’S CD-ROMSPELLEN zaterdag 1 december 
Wij, van de werkgroep Diaconie van de Petruskerk, vragen donaties in de vorm van  boeken, platen, CD-ROM-spellen, CD’s, DVD’s 
en lege CD- en DVD-doosjes t.b.v. de komende markt op 8 en 9 september op de Steenschuur 17 te Leiden. Wij zien  u graag 
verschijnen zaterdag 1 december van 10:00 uur tot 11:00 uur. in het Petruszaaltje naast de Petruskerk op de Lammenschansweg. 
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LICHTJESAVOND SINT LUCIA OP BEGRAAFPLAATS ZIJLPOORT donderdag 13 december 
Komt allen naar de begraafplaats Zijlpoort aan de Haven 64 in Leiden, die deze maand (november 2018) al 190 jaar bestaat. 
Op donderdag 13 december zal ook dit jaar weer de jaarlijkse St. Lucia Lichtjesavond op Begraafplaats Zijlpoort worden gehouden. 
De begraafplaats is dan open van 17:00 uur tot 19:00 uur. Iedereen is welkom en kan van deze gelegenheid gebruik maken om de 
begraafplaats te bezoeken en een kaarsje aan te steken voor hun overledenen. 
De begraafplaats zal weer worden verlicht met fakkels en vuurkorven. In de kapel staan voor de bezoekers koffie, warme 
chocolademelk en glühwein en kerstkransjes klaar. 
Het beheerteam, vrijwilligers en bestuursleden zullen aanwezig zijn om de bezoekers te informeren en begeleiden. 
 
ADVENT IN DE KOPERMOLEN. LICHT VERBINDT… 
Verleden jaar hebben we voor het eerst in de adventstijd op een zaterdagmiddag buiten voor de Regenboog gestaan met 
chocolademelk, het zingen van kerstliederen en een kerstboom die we door voorbijgangers hebben laten versieren met hun wensen 
voor wijk, stad of land. Tegelijkertijd stonden mensen van De Verbinding en van Leiden Zuidwest ook buiten in winkelcentra om het 
winkelende publiek een moment stil te laten staan bij advent met de vraag van welk nieuw begin zij dromen, wat hun verlangen is 
voor een nieuwe wereld. Het leverde vele positieve reacties op en leuke gesprekken. En De Regenboog was zo even zichtbaar 
aanwezig in de wijk, verbonden met de mensen die langs liepen. Ook dit jaar gaan we op zaterdag 15 december van 14.00 tot 16.00 
uur weer naar buiten. Ditmaal zetten we de boom neer op het pleintje tussen de Hema en De Koperwiek. Het Regenboogkoor zal 
kerstliederen zingen. Wie is er bij om de voorbijgangers uit te nodigen een wens in de boom te hangen, chocolademelk aan te bieden, 
een waxinelichtje mee te geven? Wie wil zich laten verrassen door de inspirerende gesprekjes die dit oplevert? Graag opgeven bij 
Joke Langeveld. 
 
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. 
 
 


