
 

 
WEEKAGENDA 

 
 17 – 24  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 Edo 
Elstak van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander 
over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING  17 februari 
1e lezing: Jer. 17, 5-10 ; 2e lezing: Lucas 6, 17-26 
voorganger  M. Hoogervorst pw 
ambtsdragers    Truus de Haan, Maja van Spaandonk 
lector  Truus de Haan 
litas  Liewe en Anna 
organist   Wilfred van de Wal 
koor  Regenboogkoor olv Hendrik Vonk 
koster   Ronald van Heijningen 
(hulp)kosters Ilse en Tjeerd Jansen 
beamer  Pieter Schrijnen 
kindernevend. Mirjam de Kruijff, Els Frankhuijzen 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Berry Elstak, Alie Dubois 
crèche  Molly Wachira, Jemee en Noemi   
collecte   1e mandje :pastoraat geloofsgemeenschap  
  2e mandje: RK Vicariaat Merenwijk 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 10 februari is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar Ewa Bakhuizen van de 
Brink 
 

OPBRENGST ACTIE KERKBALANS 
Tot nu toe is aan bijdrage voor de actie kerkbalans door de 
protestantse wijkgemeente Merenwijk  € 64.717,-- toegezegd 
en door RK Vicariaat Merenwijk € 22.856,-- 
Hartelijk dank voor uw bijdragen en hartelijk dank aan alle 
lopers en organisatoren! 
 
PALMTAKJES 
Het is weer gauw aswoensdag (6 maart), dan begint de 
veertigdagentijd. We markeren het begin van deze tijd van 
bezinning en vasten door het ontvangen van ‘askruisje’ een 
met as getekend kruis op ons voorhoofd. De as wordt 
gemaakt door de palmtakjes die vorig jaar met palmzondag 
zijn uitgedeeld te verbranden. Daarom het verzoek die 
palmtakjes nu weer mee te nemen naar de Regenboog. In de 
hal staat daarvoor een mand klaar. 
  
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 maandag 25 februari 
Let op! De maandelijkse Eucharistieviering  in het 
Stiltecentrum is deze maand niet op donderdag maar op 
maandag 25 februari.   
U bent van harte welkom. De viering begint om 19.00 uur, na 
afloop gelegenheid voor koffie/thee en ontmoeting 
 
WERELDGEBEDSDAG  LEIDEN 1 maart 
Op 1 maart 2019 wordt ook in Leiden de Wereld gebedsdag 
gehouden. De wereld gebedsdag wordt over de hele wereld 
gehouden op dezelfde dag met de zelfde liturgie. Zodat het 
gebed de wereld doorgaat. Dit jaar is de liturgie voor bereid 
door vrouwen uit Slovenie. Ze kozen het gelijkenis van het 
grote gastmaal (Lucas  14, de verzen 15-24 ) en gaven hun 
liturgie de titel:  “Welkom bij Gods Feest”,. Anderen vertaalden 
“Kom. Er is nog een plaats vrij”.  
Wat een uitnodigend  gebaar in een Europa dat toenemend 
onder het vertrouwde wil blijven en geen vreemden erbij wil 

hebben! 
Wat de Sloveense 
vrouwen nog alles aan 
accenten in de gebeden 
en verwerking van dit 
bijbelverhaal gelegd 
hebben zullen we tijdens 
de dienst mee maken . 
De wereld gebedsdag 
2019 zal gehouden 
worden op  
1 maart in de 
Antoniuskerk,  
 
 
 

Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden Aanvang 20.00 uur.  
De kerk is open vanaf 1930.  
Aanluitend bij het thema willen we u/jij graag uitnodigen voor 
de avond. Wees welkom! 
Sylvania Oosterling en Rietje van Wijlen 
Informatie via : rietje@vanwijlen.com 
 
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  
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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 17 februari 10.00 uur M. Hoogervorst pw.  mmv Regenboogkoor 
dinsdag 19 februari hele dag  laatste dag inleveren kopij Bulletin 46-2 ( (3 maart-13 april) 
woensdag 20 februari 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 21 februari 20.00 uur De essentie van ons geloof, 2e avond 
zondag 24 februari 10.00 uur  ds. B. Heckel 
maandag 25 februari 19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum 
woensdag 27 februari 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 28 februari 20.00 uur De tien geboden – Anselm Grün, 3e avond 
vrijdag 1 maart  20.00 uur  wereldgebedsdag Antoniuskerk 
zondag 3 maart  10.00 uur leden geloofsgemeenschap 
woensdag 6 maart 10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 6 maart 19.30 uur M. Hoogervorst pw  Aswoensdagviering 
 
HAPPIETARIA LEIDEN GESTART! 
Happietaria Leiden is weer opengegaan. 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.  
Tot en met 2 maart 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   
 
 

OPRUIMACTIE ZWERFVUIL 
Op 23 maart, de Landelijke Opschoondag, is onze volgende 
opruimactie van zwerfvuil. Start 11 uur in de Regenboog. 
Wil je meedoen? Meld je aan bij  zwerfvuil@wv-merenwijk.nl. 
Onze opruimclub bestaat uit 60 vrijwilligers en er zijn 19 
adoptieplekken. Op verschillende plekken in de wijk zijn ook 
nog eigen initiatieven.  
In drie jaar tijd hebben we verschillende contacten 
opgebouwd en is het enthousiasme om de Merenwijk 
zwerfvuilvrij te maken/houden groot. 
Ik weet dat ons werk soms lijkt als “een druppel op een 
gloeiende plaat”, maar gezien het groeiend aantal initiatieven 
vind ik dat we op de goede weg zijn. 
namens de werkgroep, Leonie van Blijswijk 
  
OMA ZOEKT VRIJWILLIGER: 
‘Oma gaat op Stap’ wil ouderen die zelf moeilijk de deur 
uitkomen de kans geven er samen met een vrijwilliger op uit 
te trekken. Denk bijvoorbeeld aan een alleenstaande oudere 
dame, die nog zelfstandig woont. Haar kinderen wonen op 
een behoorlijke reistijd van haar vandaan. Zij zoekt 
gezelligheid, maar alleen durft ze zelf niet meer met haar 
rollator weg te gaan. Ze heeft er zin in om weer eens buiten 
een rondje te lopen, of gezellig samen op de markt een kopje 
thee te drinken. En misschien kan ze zelfs een keertje met 
een maatje naar een concert? 
Heb jij zin om eens met een Oma of Opa erop uit te gaan?  
Onze Oma’s en Opa’s kijken uit naar een maatje! 
Bel of mail: 
Petra Akkerman, projectmedewerker ‘Oma gaat op Stap’ 
Diaconaal Centrum De Bakkerij 
T: 071-5144965, E: pakkerman@debakkerijleiden.nl  
W: www.omagaatopstap.nl 
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