
 

 
WEEKAGENDA 

 
 16 – 23  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  16 december , LET OP aanvang 14:00 uur  
lezing: Lucas 3, 7-18;  
voorganger  ds. M. Buitenwerf- van der Molen, 
 pw. M. Hoogervorst,  ds. R. Venema, ds. K. Zwart  
ambtsdragers    Ester Korbee, Joke Langeveld  
lector  Truus de Haan  
koor  Regenboogkoor olv Hendrik Vonk  
organist   Wilfred van de Wal 
kindernevend. Bas Bots, Els Frankhuizen 
koster   Okko Bloem  
(hulp)kosters Bea Offereins, Jan Menken 
beamer  Pieter Schrijnen 
crèche  Claudia Rahn, Jemee/Noëmi  
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Annet Ederveen, Wil Sluijter   
collecte   1e mandje :pastoraat geloofsgemeenschap  
  2e mandje: Protestantse Gemeente Leiden 
Iedereen is van harte uitgenodigd na de viering 
persoonlijk kennis te maken met ds. Mirjam Buitenwerf 
en haar gezin. 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 9 december is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar mw. Ans Doorn 
 
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. 
 
EUCHARISTIEVIERING STILTECENTRUM 
Donderdag 27 december is er geen Eucharistieviering in het 
Stiltecentrum. De eerstkomende eucharistieviering is 
donderdag 24 januari 2019 om 19.00 uur 
 
KERSTVIERINGEN 
Voor de tijden van de kerstvieringen zie de agenda z.o.z. 
 
DRIEKONINGEN 6 januari 
Driekoningen valt dit jaar op een zondag! 
Alle kinderen mogen verkleed als koning of als “wijze uit het 
oosten” naar de dienst komen.  
Wij zijn als de drie koningen. We zoeken en vinden het 
Jezuskind en brengen hem geschenken 
 

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 
 
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  
 
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. 
 
VOORUITBETALEN KOFFIE EN THEE 2019 
Ik wil uw vragen uw koffie- en theegeld voor volgend jaar 
vooruit te betalen. We drinken voor 2250 euro koffie en thee 
in een jaar. Daarom kost een kop 0,50 euro. U kunt dat 
bedrag bij elke kop die u drinkt in de koffiebus stoppen. Maar 
U kunt ook het door u geschatte eigen koffie- of theegebruik 
in 2019 vooruit betalen. 23 leden van onze 
geloofsgemeenschap kozen vorig jaar voor die optie. Als u 
nu betaalt, is dat makkelijker voor u, want u bent er in een 
keer vanaf,  én voor de geldtellers na de vieringen. Als u 
vooruit wilt betalen, dan kunt u dat doen door het bedrag van 
uw geschatte gebruik over te maken op de girorekening van 
de AKM, NL70 INGB 0002 5811 91, onder vermelding van 
‘koffie 2019’. 

mailto:ingridjam@hotmail.com
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NIEUWJAARSBORREL op 6 januari 2019  
Op 6 januari 2019 wensen wij als leden van onze 
geloofsgemeenschap elkaar een goed en gezegend 
nieuwjaar toe. Dat doen wij onder het genot van een glaasje 
en wat lekkers na de viering.  
U bent allen van harte uitgenodigd. 
Namens de AKM  Truus de Haan 
 
NIEUWJAARSCONCERT zondag 13 januari  
Voor de vierde keer willen we samen het nieuwe jaar 
beginnen met een muzikale middag. Het concept is iets 
gewijzigd. Wat blijft is dat het een middag wordt voor 
iedereen in de Merenwijk en door een aantal enthousiaste 
musici uit de Merenwijk. Wat er bij komt is dat we verbinding 
hebben gezocht met de Wijkvereniging Merenwijk. Op deze 
manier hopen we nog meer mensen te kunnen aanspreken. 
Het echte, eigen Merenwijks Nieuwjaarsconcert.  
Individuele optredens van musici uit de Merenwijk en de 
Regenboog in het bijzonder. 
Het concert duurt van 15:00 uur tot 17:30. Daarna kunnen 
we met elkaar nog even gezellig napraten in de 
ontmoetingsruimte. 
De toegang voor het concert is gratis. Met aan het einde een 
deurcollecte voor het bestrijden van de kosten. Het wordt, 
door de verschillende optredens, een heel afwisselend 
programma met instrumentale muziek maar ook met zang en 
dans. Komt allen genieten van dit heerlijk gevarieerd 
programma! 
Edo Elstak 

 
NIEUWJAARSCONCERT hulp gevraagd 
Om het nieuwjaarsconcert soepel te laten verlopen is er nog 
behoefte aan een aantal vrijwilligers die rond het concert 
helpen bij het uitdelen van boekjes, het assisteren in de 
pauze, het begeleiden van de artiesten e.d. 
Je kunt je opgeven bij Edo ejh.elstak@telfort.nl 
 
 
 

LEREN EN GELOOFSVERDIEPING 
De tien beloften 
U en ik zijn opgevoed met de regels van ons geloof. De 
belangrijkste zijn de Tien Geboden die God aan Mozes gaf 
toen het volk in de woestijn verbleef.  
Anselm Grün, benedictijner monnik, heeft een aantal jaren 
geleden de tien geboden op een hedendaagse wijze 
benaderd. Hij noemt ze de tien beloften. 
Via een DVD mogen wij hem persoonlijk zijn toelichting en 
beleving horen en zien geven. 
Daarna gaan we erover in gesprek.  
Per avond zullen er twee geboden aan bod komen. 
 
De eerste avond is op donderdag 17 januari om 20.00 uur in 
de Regenboog. De tweede avond op 31 januari zelfde tijd, 
zelfde plaats. De andere avonden zullen we in overleg 
vaststellen. 
Gespreksleider: pastor M. Hoogervorst - pastoraal werkster. 
Gaarne aanmelden via pastor.regenboog@gmail.com 
Deze serie gaat door bij een deelname van minimaal 7 
mensen. Aanmelden is dus noodzakelijk.  
 
DE VOEDSELBANK 
Jezus is geboren in een schamele stal. Dat is geen reden 
om onze minder bedeelde medemensen op een houtje te 
laten bijten. Laat het voor hen ook feest zijn 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 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 
zondag 23 december 10.00 uur repetitie kinderkerst 
 
Kerstmis vieringen 
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 
 
woensdag 26 december geen koffie-inloopochtend 
donderdag 27 december geen viering Eucharistieviering   
vrijdag 28 december geen ‘biddende moeders’ 
zondag 30 december 10.00 uur ds. P. Warmenhoven 
maandag 31 december 19.00 uur leden geloofsgemeenschap  oudjaarviering 
woensdag 2 januari 10.00 uur inloop koffieochtend 
zondag 6 januari  10.00 uur  M. Hoogervorst pw. Driekoningen 
 
 



 
  
 
 
EUCHARISTIEVIERING donderdag 24 januari 
Donderdag 24 januari (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 
 
 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.  

 

 

  
WOORD VAN DE MAAND    
     MOEDER EN ZUSTER AARDE 
 
In de woordwolk over duurzaamheid staat ‘aarde’ op de 
tiende plaats van meest genoemde woorden. In de 
mythologie wordt de aarde vaak gezien als moeder. Een 
beeld dat uitdrukt dat de aarde de brenger en drager van het 
leven is. De wetenschap leert ons dat over 5 miljard jaar de 
aarde verzwolgen zal zijn door een al maar groter wordende, 
stervende zon. Over een miljard jaar zal het leven op aarde 
al onmogelijk zijn door de oplopende temperatuur.  Maar zal 
het al niet veel eerder afgelopen zijn als wij door leven zoals 
wij doen?  Gaan wij om met de aarde als met een zuster 
zoals Franciscus haar noemt? De vraag stellen is hem 
beantwoorden: nee. Laat dit geen aanmoediging zijn tot 
doemdenken, maar een oproep tot omgaan met de aarde 
met de liefde als voor een moeder en zuster. Wilt u wat 
doen? Kijk eens naar voetafdruktest.wnf.nl.  Misschien geeft 
het u een idee wat u kunt doen. 
 


