
 

 
WEEKAGENDA 

 
 9 - 16 december 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  2 december   
1e lezing: Maleachi 3, 1-4; Evangelie: Lucas 3, 1-6 
voorganger  mw. C. Hofschreuder pw  
ambtsdragers    Truus de Haan, Cecile Werner  
lector  Ruurt Jukema    
organist   Frank Resseler 
muziek  Wilfred vd Wal, Irene Swen, Michiel Ras  
koster   Ronald van Heijningen  
(hulp)kosters Wil Sluijter, Martha Zanting 
beamer  Yaran Kaelani 
crèche  Lilianne Ras, Elvira Dierickx  
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Maria Machaj, Alize de Witt   
collecte   1e mandje :pastoraat geloofsgemeenschap  
  2e mandje: PKN landelijk pastoraat 
Er is geen kindernevendienst: alle kinderen oefenen 
voor het kinderkerstfeest. (in het Stiltecentrum) 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 2 december is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar mw. Nans Vellekoop   
 
STERREN GEZOCHT 
Sterren stralen op het nieuwe blauwe doek voor de 
kinderkerstviering. 
Het kinderkerstspel krijgt een nieuw nachtblauw doek als 
achtergrond. Voor de sterren vragen we de medewerking 
van mensen uit de Regenboog. Draag je ook een of meer  
sterretjes bij? Maak een ster in wit, geel, goud of zilver, 
doorsnede tussen 5 en 25 cm. Meer uitleg en lapjes stof zijn 
te krijgen na de dienst. En lever de sterren z.s.m. maar 
uiterlijk volgende week, 16 december, weer in.  
Een schoenendoos met tekstjes staat klaar in de 
ontmoetingsruimte met enkele voorbeeldsterren. 
Namens de kinderen: alvast hartelijk bedankt.  
(voor vragen kunt u terecht bij Truus de Haan, 
dehaantruus@gmail,com)  
 
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. 
 
 

OPROEP 
We hebben een computer gekregen, maar daar passen het 
toetsenbord en de muis die we hebben niet bij. 
Slingert er ergens nog een verweesde USB muis en 
toetsenbord in huis. Dan zijn ze van harte welkom in de kerk. 
Edo  
 
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 
 
LICHT VERBINDT…..DOE MEE 
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? Graag opgeven bij Joke Langeveld;  
jokelangeveld47@gmail.com tel. 5210141 
 
UITNODIGIGNG 
Intrede ds. Mirjam Buitenwerf 16 december  
U bent van harte uitgenodigd om met ons te vieren dat 
dominee Mirjam Buitenwerf verbonden wordt aan de 
Oecumenische Geloofsgemeenschap Merenwijk. 
De viering vindt plaats op zondag 16 december om 14.00 
uur in De Regenboog. 
Na de viering is er gelegenheid om dominee Mirjam 
Buitenwerf en haar gezin persoonlijk te begroeten. 
Truus  de Haan  voorzitter AKM 
Peterhans van den Broek voorz. wijkkerkenraad Merenwijk 
NB 16 december geen viering om 10.00 uur 
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FILM IN DE REGENBOOG  19 december 
Woensdagavond 19 december kunt u weer genieten van een 
bijzondere film in de Regenboog. We draaien ‘Glory’ van  
Kristina Groseva en Peter Valchanov (Bulgarije 2016) 
 
Tsanko Petrov, een Bulgaarse spoorwegarbeider, vindt op 
een dag stapels papiergeld tussen de rails. Hij gaat met zijn 
schat naar de politie en wordt door het ministerie van 
Transport als een toonbeeld van eerlijkheid beloond. Julia, 
pr- hoofd, ziet het als een geschenk uit de hemel. Zij vraagt 
hem zijn oude horloge (erfstuk, merk Glory) af te doen voor 
het geschenk: een nieuw digitaal exemplaar. Maar wanneer 
de stotterende Petrov tegenover de pers zijn mond opendoet 
over de corruptie bij de spoorwegen, wordt hij hard 
aangepakt. Een scherpzinnige, zwarte komedie over de stille 
rebellie van de kwetsbare eenling tegenover de zielloze, 
gewetenloze overheid. Een indrukwekkend vervolg op the 
Lesson (2016) met een spannend plot. 
Aanvang: 19:30 uur in het Stiltecentrum;  
kosten € 5, 00 bij binnenkomst te voldoen. 
 
IDEEËNBUS GROENE KERK 
In het entree naast het kantoortje hangt een ideeënbus voor 
tips hoe we de Regenboog zo groen mogelijk krijgen en ook 
voor ideeën om zelf bij te dragen aan een meer duurzame 
samenleving. Schroom niet uw ideeën en tips in de bus te 
doen; Het gaat vaak om kleine dingen. Wat voor de een 
vanzelfsprekend is kan voor een ander een openbaring zijn.  
 
 GEZOCHT: (WOLLEN) BABYMUTSJES! 
De Leidse Lucie Pufkus (gepensioneerd huisarts) vertrekt 
half december naar het Griekse eiland Samos, om daar op 
de medische post gratis hulp en advies te bieden. Op Samos 
wonen bijna 4000 vluchtelingen onder erbarmelijke 
omstandigheden, in overvolle, vuile en onveilige kampen. 
Maandelijks komen er tientallen vluchtelingen bij. Onder de 
vluchtelingen zijn veel zwangere vrouwen die deze winter 
zullen bevallen. Om hun baby’s te helpen een goede start te 
maken, wil Lucie graag 300 (wollen) babymutsjes 
meenemen naar Samos. Helpt u mee met breien / haken?  
Inleveren kan tot en met 12 december a.s. in Diaconaal 
Centrum De Bakkerij (Oude Rijn 44B Leiden). Op maandag 
tot en met donderdag tussen 09.00 – 16.30 uur en op vrijdag 
tussen 09.00-12.00 uur. 
 
 

LICHTJESAVOND SINT LUCIA  
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 met koffie, 
warme chocolademelk en glühwein en kerstkransjes klaar. 
Het beheerteam, vrijwilligers en bestuursleden zullen 
aanwezig zijn om de bezoekers te informeren en begeleiden. 
 
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 
 
DE VOEDSELBANK 
De winkelcentra zijn mooi verlicht en versierd, de winkels 
puilen uit van de lekkernijen en cadeautjes, maar in onze 
welvarende wereld zijn er steeds meer mensen die tussen 
de wal en het schip vallen en geen geld hebben voor hun 
dagelijks brood. Speel voor Sinterklaas en koop voor hen 
een extraatje. U kunt uw gaven deponeren in het kastje 
onder de tafel in de hal. Een keer per maand (of, als het 
kastje vol is , eerder) wordt alles naar de voedselbank 
gebracht. 
Bijzonder gevraagd worden: 
Vis of vlees in blik   -  Peulvruchten( gedroogd of in blik)  -  
Noten  -  Gesteriliseerde (houdbare) melk – kaas (vacuum 
verpakt) - Gedroogde vruchten  -  Volkoren granen, 
zilvervliesrijst  -  Zonnebloem- of olijfolie  -  Kruiden 
Ook zeep, shampoo en schoonmaakmiddelen zijn welkom. 
Liever geen producten snel bederven. 
 

AGENDA 
 
woensdag 12 december 10.00 uur    inloop koffieochtend 
woensdag 15 december 14.00 uur    Kerstzang in de Kopermolen  
zondag 16 december geen viering om 10.00 uur 
zondag 16 december  14.00 uur    intrededienst ds. M. Buitenwerf 
woensdag 19 december 10.00 uur    inloop koffieochtend 
woensdag 19 december    19.30 uur   Filmavond: Glory (zie boven) 
zondag 23 december  10.00 uur   ds. B. Schelhaas 
Kerstmis 
maandag 24 december   18.00 uur   Kinderkerstfeest; kinderkoor; M. Hoogervorst 
maandag 24 december   21.30 uur   T. Scholtes ofmconv. Nachtmis; mmv Regenboogkoor 
dinsdag 25 december 10.00 uur    ds. M. Buitenwerf; viering van de Maaltijd; mmv Arcobaleno 
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