
 

 
WEEKAGENDA 

 
  27 januari – 3 februari 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 
Mieke Tirion van de werkgroep wijkcontacten die u het één en 
ander over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING  27 januari 
1e lezing: Jesaja 61, 1 – 9; 2e lezing: Lucas, 4, 14-30  
voorganger  pw. M. Hoogervorst  
ambtsdragers    Ingrid Weitenberg, Swanette Jukema 
lector  Jan Vis 
organist   Frank Resseler 
koster   Jos Huisman 
(hulp)kosters Bea Offereins, Martha Zanting 
beamer  Lex vd Berg 
kindernevend. Ute Braig 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Annet Ederveen, Jeannet Korteweg 
crèche  Claudia Rahn, Mijke of Maran   
collecte   1e mandje :pastoraat geloofsgemeenschap  
  2e mandje: PGL 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 20 januari is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar Clazien Selier. 
 

KENNISMAKING ds. MIRJAM BUITENWERF(3) 
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: 
Woensdag 30 januari, 20.00 uur (nog ruimte voor 4 mensen) 
Donderdag 31 januari, 11.00 uur (nog ruimte voor 2 mensen) 
Donderdag 31 januari, 15.00 uur (nog ruimte voor 4 mensen) 
(Maandag 4 februari, 15.00 uur (vol)) 
Maandag 4 februari, 20.00 uur (nog ruimte voor 5 mensen) 
 
Met een hartelijke groet, Mirjam Buitenwerf 
 
ACTIE KERKBALANS 2019 – Geef voor je kerk 
Afgelopen week is weer de envelop voor kerkbalans bij U 
bezorgd. Deze week komt één van onze vrijwilligers de 

antwoordenvelop weer bij U ophalen. Legt U deze enveloppe 
alstublieft alvast klaar. Mocht de enveloppe deze week niet 
opgehaald worden, wilt U deze dan opsturen of afgeven bij De 
Regenboog, Watermolen 1,  2317 ST Leiden? 
Degenen die meedoen aan ‘Kerkbalans digitaal’ hebben 
afgelopen week een email met een link ontvangen om hun 
toezegging digitaal te doen. Mocht U deze email niet hebben 
ontvangen laat U dat dan weten aan het Kerkelijk Bureau 
(info@protestantsegemeenteleiden.nl). Wij hopen dat ook U 
een – digitale – toezegging hebt gedaan. 
Dank aan iedereen die een toezegging doet! Veel dank aan 
alle vrijwilligers die deze weken weer op pad zijn geweest! 
 
WAT IS DE ESSENTIE VAN ONS GELOOF? 
In het vorige Bulletin heeft u al kunnen lezen dat we met 
behulp van Martin de Groot onszelf de vraag stellen: ‘waar 
staan we voor als geloofsgemeenschap de Regenboog?’ 
Binnen het project: ‘kijken met andere ogen’ wordt er 
gesproken over hoe wij, als Christelijke gemeenschap 
zichtbaar kunnen zijn in de wijk. Daarvoor is het goed om eens 
met elkaar stil te staan bij wat ons geloof voor ons persoonlijk 
en voor ons als geloofsgemeenschap betekent. Wat voedt 
ons? Wat is onze drijfveer bij wat we doen? Kortom: ‘wat is de 
essentie van ons geloof?’ 
 
Martin de Groot komt ons vanuit de landelijke PKN begeleiden 
op de weg om woorden te geven aan bovenstaande vragen. 
Het zou geweldig zijn en zeer aanbevelenswaardig dat er niet 
alleen veel mensen aan dit proces meedoen, maar dat 
minstens elke werkgroep, elk bestuur vertegenwoordigd is. 
Want dat wat we met elkaar zullen ontdekken, bepaalt de 
toekomst van onze geloofsgemeenschap. De avonden staan 
gepland op: donderdag 7 febr. – 21 febr. – 28 maart. We 
beginnen steeds om 20.00 uur. Gaarne aanmelden bij 
Marianne Hoogervorst via pastor.regenboog@gmail.com  
 
BIJEENKOMST wet AVG 12 februari 

Uitnodiging aan de contactpersonen  
Als AKM willen we de vrijwilligers voorlichten over het beleid 
dat wij binnen de geloofsgemeenschap voeren t.a.v. de 
nieuwe wet op de privacy van de persoonsgegevens. 
Naast dit soort vernieuwing zien we als AKM veel 
veranderingen in de Merenwijk. Als geloofsgemeenschap die 
wil staan in de maatschappij en er een rol in wil spelen, is het 
belangrijk om die ontwikkelingen te volgen en er aan bij te 
dragen.  Ook hierin hebben we als AKM een visie waar we 
met jullie over willen spreken.  
We nodigen je uit om op 12 februari naar de contactavond te 
komen. De avond staat ook open voor andere belangstellende 
die kennis willen nemen van de ontwikkelingen op deze 
gebieden. 
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Dinsdag 12 februari om 20.00 uur in de Regenboog. 
FILM IN DE REGENBOOG 14 februari 
Voor 14 februari (Valentijnsdag) staat er een innemend 
lichtvoetig romantisch verhaal op de rol. Médecin de 
Campagne, een Franse film uit 2016 (regie: Thomas Lilti) gaat 
zoals de titel aangeeft over een plattelandsdokter Jean Pierre 
Werner. Wanneer hij zelf ernstig ziek blijkt te zijn en het 
kalmer aan moet doen, krijgt hij hulp van Nathalie, een pas 
afgestudeerde jonge vrouw uit de stad. Hoewel zij haar vak 
prima verstaat en de dorpelingen haar accepteren, kan zij 
voor Jean Pierre niks goed doen. Loslaten is niet zijn sterkste 
kant. Tot hij ontdekt wat Nathalie werkelijk voor hem betekent. 
Er groeit een bijzondere band.  
Het nagesprek en de inleiding worden verzorgd door ds. 
Ronald da Costa. 
donderdag 14 februari 19:30 uur; kosten € 5,00  

 
WINKELWAGEN VOEDSELBANK 
Met het stoppen met de inzameling van oud papier en metaal, 
hield ook de publieke inzameling voor de voedselbank op de 
eerste donderdag van de maand op. Dat was jammer, want 
elke keer als we het karretje buiten zetten was het ’s avonds 
helemaal vol. Daarom zal vanaf nu het karretje voor de elke 
vrijdagochtend voor de deur van de Regenboog staan in de 
hoop op uw en andermans goede gaven.  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 die snel bederven 

 
AGENDA 
 
zondag 27 januari 10.00 uur M. Hoogervorst pw. afsluiting week van gebed voor de eenheid 
woensdag 30 januari 10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 30 januari 20.00 uur kennismaking ds. M. Buitenwerf 
donderdag 31 januari 11.00 uur kennismaking ds. M. Buitenwerf  
donderdag 31 januari 15.00 uur kennismaking ds. M. Buitenwerf  
donderdag 31 januari 20.00 uur De tien beloften, tweede avond 
zondag 3 februari  10.00 uur  ds. P. Warmenhoven 
maandag 4 februari 15.00 uur kennismaking ds. M. Buitenwerf  
maandag 4 februari 20.00 uur kennismaking ds. M. Buitenwerf  
woensdag 6 februari 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 7 februari 20.00 uur De essentie van ons geloof (zie boven) 
zondag 10 februari 10.00 uur ds, M. Buitenwerf  viering van de Maaltijd des Heren 
dinsdag 12 februari 20.00 uur Labyrint lopen (zie onder) 
dinsdag 12 februari 20.00 uur  bijeenkomst AVG (zie boven) 
woensdag 13 februari 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 14 februari 19.30 uur Film in de Regenboog (zie boven) 
 
LABYRINT LOPEN 12 februari 
Op dinsdag 12 februari om 20 uur, hebt u de mogelijkheid om 
weer het labyrint te lopen. Zie een uitgebreid artikel hierover 
in het Bulletin van december 2018, dat u op de website nog 
kunt vinden.  
Waarschijnlijk wordt het labyrint in de Hooglandse Kerk 
uitgerold. Maar wilt u zich alstublieft van te voren opgeven 
onder labyrint.pgl@gmail.com. Dan wordt U op tijd op de 
hoogte gebracht als het labyrint vanwege verhuur van de 
Hooglandse Kerk naar een ander kerkgebouw moet uitwijken.   
Contactpersoon voor de werkgroep Labyrint PGL in de 
Regenboog: Barbara Heubeck 
 
HAPPIETARIA LEIDEN KOMT ERAAN! 
Op 4 februari 2019 zal Happietaria Leiden weer opengaan. 
Happietaria is een pop-up restaurant dat opgezet en gerund 
wordt door studenten vanuit de vier christelijke 
studentenverenigingen van Leiden (NSL, Panoplia, Ichtus, 
Gomarus). De volledige opbrengst gaat dit jaar naar een 
project van de hulporganisatie Tear in Zuidoost-Azië. Zij 
willen daar slachtoffers van mensenhandel helpen door hen 
via de lokale bevolking werk, veiligheid, onderwijs en 
psychologische hulp aan te bieden. Zo krijgen slachtoffers 
van mensenhandel weer toekomstperspectief.  

Vanaf 5 februari bent u van harte welkom om in ons 
restaurant te komen eten. We zijn open van maandag t/m 
zaterdag en de avonden zijn verdeeld in twee shifts (17:00-
19:00 en 19:30-21:30). U kunt ons vinden in buurtcentrum 
Het Gebouw, gelegen aan Arubapad 2, Leiden. Meer 
informatie kunt u vinden op onze website: 
www.happietarialeiden.nl daar kunt u tevens reserveren. 
Ook kunt u ons volgen op Facebook en Instagram. 
 
SAMEN AAN TAFEL 
Happietaria organiseert dit jaar ook een buurtproject: Samen 
aan Tafel. De bedoeling van dit project is om mensen met 
weinig aanspraak, door een gebrek aan contacten of doordat 
lichamelijke moeilijkheden in de weg zitten om in een sociaal 
circuit te verkeren, te verbinden met studenten, of anderen 
die dit een mooi project vinden. We proberen iedere avond 
een tafel van zes bijeen te krijgen, met drie studenten en drie 
mensen die hier behoefte aan hebben – laatstgenoemden 
eten trouwens met 50% korting, en de studenten (of andere 
geïnteresseerden) met 25%. Lijkt het u/jou wat om hieraan 
mee te doen? Meld je aan bij 
happie.samenaantafel@gmail.com  . 
al niet veel eerder afgelopen zijn als wij door leven zoals wij 
doen?  Gaan wij om met de aarde als met een zuster zoals  
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