
 

 
WEEKAGENDA 

 
  20 - 27 januari 2019 

 
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 Ada 
Minne van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander 
over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING  20 januari 
lezingen: Deut. 16, 10-20; Rom. 12, 1-13; Lucas 4, 14-21  
voorgangers  Joke Langeveld, Jan Vis  
ambtsdragers    Cecile Werner, Maja van Spaandonk 
lector  Ruurt Julema 
koor  Regenboogkoor olv Hendrik Vonk 
organist   Wilfred van de Wal 
koster   Ronald van Heijningen 
(hulp)kosters Ilse en Tjeerd Jansen 
beamer  Gerben Wessels 
kindernevend. Bärbel Nieuwenburg 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Joke Honsbeek, Berry Elstak 
crèche  Nizet Dijkstra, Elvira Dierickx   
collecte   1e mandje :pastoraat geloofsgemeenschap  
  2e mandje: zondag voor de Oecumene 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 13 januari is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar Alie en Klaas Jansen. 
 

KENNISMAKING ds. MIRJAM BUITENWERF 
In de komende tijd wil ik graag nader met u en jullie 
kennismaken. Daarom heb ik een aantal momenten gepland 
om elkaar in De Regenboog te kunnen ontmoeten en spreken. 
Om te zorgen dat de kennismaking zoveel mogelijk 
wederzijds is, wil ik de groepen per keer niet groter laten 
worden dan 10 personen. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan via de intekenlijst die u 
vindt op de informatietafel, of via mail: 
ds.regenboog@gmail.com of telefoon 06-40425789. Mocht er 
voor u geen geschikt moment bij zitten, of mocht de 
bijeenkomst van uw voorkeur al ‘vol’ zijn, laat het me dan even 
weten; dan spreken we iets anders af. Graag tot ziens op een 
van de volgende momenten: 
 
-Donderdag 24 januari 15.00 uur (nog ruimte voor 5 mensen) 
-Donderdag 24 januari 20.00 uur (nog ruimte voor 3 mensen) 
-Woensdag 30 januari 20.00 uur (nog ruimte voor 4 mensen) 
- (Donderdag 31 januari, 11.00 uur (vol)) 
-Donderda 31 januari 15.00 uur (nog ruimte voor 10 mensen) 
- Maandag 4 februari, 15.00 uur (nog ruimte voor 3 mensen) 
- Maandag 4 februari, 20.00 uur (nog ruimte voor 5 mensen) 
 
Met een hartelijke groet, Mirjam Buitenwerf 

 
ZOEK HET RECHT, NIETS DAN HET RECHT  20 jan 

De viering op zondag 20 januari staat in het teken van de 
week van gebed voor de eenheid. Het thema van de week is 
Recht voor ogen. Centraal staat de aansporing ‘Zoek het recht 
en niets dan het recht’ die te vinden is in Deuteronomium 16 
vers 11-20. In aansluiting op de viering staan we in Gesprek 
op Zondag stil bij het zoeken van recht. Hoe waar de 
aansporing ook klinkt, vragen roept hij ook op. Wat is recht?  
Kan recht soms niet juist krom zijn? Soms klopt iets wel 
volgens het recht maar deugt het daarmee moreel ook? Is er 
spanning tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid? Zijn er 
rechten zonder plichten? Vragen te over voor een gesprek. U 
bent van harte uitgenodigd na de viering in het Stiltecentrum.          
Peterhans van den Broek   
 
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 
 
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 20-27 jan 

Al meer dan 50 jaar is de de laatste volle week van januari de 
week van gebed voor de eenheid van de kerken. Die eenheid 
tussen de kerken, - en dan bedoelen we niet zozeer 
eenvormigheid in leer en geloofspraktijken, maar de  eenheid 
die ons samen brengt in geloof, inspiratie, en naastenliefde - 
, die eenheid is meer dan ooit nodig. Daarom willen we in de 
Regenboog meedoen aan deze week van gebed. Daartoe is 
er in de week van 20-27 januari elke ochtend om 11.30 uur 
een korte gebedsdienst in het Stiltecentrum van de 
Regenboog.   
De diensten worden voorbereid en geleid door de leden van 
de werkgroep “leden geloofsgemeenschap”. We laten ons 
hierbij inspireren door de Wereldraad van Kerken. Die heeft 
Indonesië als gidsland gekozen en de gebedsweek het thema 
“Recht voor ogen “ meegegeven. In de vieringen wordt daar 
aandacht aan besteed. 
 
In de viering van zondag 20 januari zal aandacht aan de 
gebedsweek en het thema gegeven worden. Na de viering is 
er dan ‘Gesprek op zondag’ over het thema (zie hierboven). 
In de viering van zondag 27 januari wordt de week van gebed 
afgesloten met een speciale dienst, samengesteld door de 
wereldraad van Kerken en mondiaal aanbevolen.   
We hopen dat veel mensen met ons mee komen bidden, want 
de wereld snakt naar meer eenheid en harmonie. 
dagelijks maandag 21 – zaterdag 26 januari 11.30 uur 
Stiltecentrum 
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Ingrid Weitenberg 
 
GODLY PLAY 22 januari 
Al spelend een verhaal over God vertellen. Een unieke manier 
om bijbelverhalen tot leven te brengen voor kinderen, maar 
ook voor jezelf. Na het verhaal gehoord en gezien te hebben 
kunnen de toehoorders zelf op een creatieve manier aan de 
slag met het verhaal en zich zo het verhaal eigen maken. 
Hoewel de methode is ontworpen voor de zondagsschool is 
deze avond niet alleen bestemd voor vrijwilligers van de 
kindernevendienst of leerkrachten van de (basis)school. 
Iedere belangstellende die deze speelse en creatieve manier 
van bijbelverhaal en –gesprek wil leren kennen is van harte 
welkom. 
opgeven bij Barbara Heubeck email: heubeck@hetnet.nl of 
tel. 5223403. Kosten €3,00. 
22 januari aanvang: 19.30 uur, vanaf 19.00 uur kunt u 
binnenlopen en het mooie vertel-materiaal bekijken. 
 
ACTIE KERKBALANS 2019 – Geef voor je kerk 
Geven – en ook ontvangen als spiegelbeeld daarvan – zijn 
bijbelse kernwoorden. Wij ontvangen om te geven en geven 
om ook weer te ontvangen. Geven aan onze 
geloofsgemeenschap stelt haar in staat haar vele en 
omvangrijke taken te vervullen. Het nieuwe beleidsplan – dat 
in eerste lezing is goedgekeurd – voorziet in versterking van 
het pastoraat. Ook daarvoor is Uw financiële bijdrage 
essentieel. Met Uw hulp kan onze kerk haar functie in onze 
geloofsgemeenschap en samenleving vervullen. 
De komende week gaan onze vrijwilligers weer op pad om de 
bekende envelop bij U te bezorgen. Degenen (PKN) die zich 
hebben aangemeld voor ‘Kerkbalans digitaal’ ontvangen een 
email bericht om een toezegging te kunnen doen.  

Ook dit jaar hopen en rekenen wij weer op Uw bijdrage! 
 
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 
 
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 
 
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’. 
 

AGENDA 
 
zondag 20 januari 10.00 uur  leden geloofsgemeenschap; mmv Regenboogkoor 
      start week van gebed voor de eenheid 
zondag 20 januari 11.15 uur Gesprek op zondag : Zoek het recht, niets dan het recht ( zie boven) 
maandag 21 januari 11.30 uur gebedsdienst in het Stiltecentrum, week van gebed voor de eenheid 
dinsdag 22 januari 11.30 uur gebedsdienst in het Stiltecentrum, week van gebed voor de eenheid 
dinsdag 22 januari 19.00 uur Godly Play (zie boven) 
woensdag 23 januari 10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 23 januari 11.30 uur gebedsdienst in het Stiltecentrum, week van gebed voor de eenheid 
donderdag 24 januari 11.30 uur gebedsdienst in het Stiltecentrum, week van gebed voor de eenheid 
donderdag 24 januari 19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum 
vrijdag 25 januari  11.30 uur gebedsdienst in het Stiltecentrum, week van gebed voor de eenheid 
zaterdag 26 januari 11.30 uur gebedsdienst in het Stiltecentrum, week van gebed voor de eenheid 
zondag 27 januari 10.00 uur M. Hoogervorst pw. afsluiting week van gebed voor de eenheid 
woensdag 30 januari 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 31 januari 20.00 uur De tien beloften, tweede avond 
zondag 3 februari  10.00 uur  ds. P. Warmenhoven 
 
HAPPIETARIA 2019 vrijwilligers gezocht! 
Van 4 februari t/m 2 maart hoopt Happietaria Leiden haar 
deuren weer te openen en daarbij hebben we jouw hulp nodig! 
Happietaria is een pop-uprestaurant volledig gerund door 
studenten, dat geld op wil halen voor het goede doel: dit jaar 
het helpen van slachtoffers van mensenhandel in Zuidoost-
Azië. Omdat al het geld naar het goede doel gaat, zijn we op 
zoek naar vrijwilligers voor de bediening, keuken en bar. 

Ervaring is niet vereist, sterker nog: je kan op deze manier 
laagdrempelig wat ervaring opdoen en dat ook nog voor het 
goede doel! Aanmelden kan via de volgende 
link https://bit.ly/2R6HtFD, voor vragen kan je altijd mailen 
naar medewerkers.leiden@happietaria.nl 
Bezoek voor meer informatie ook de 
website: www.happietarialeiden.nl   
Juliette Bredenoord   
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