
 

 
WEEKAGENDA 

 
 3  -  10 maart 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 
Martha Zanting van de werkgroep wijkcontacten die u het één 
en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING  3 maart 
1e lezing: Jeremia 7 vs 1 t/m 15 ; 2e lezing: Lucas 6,36-49 
voorgangers  Arie Korteweg, Joke Langeveld 
ambtsdragers    Mieke Tirion, Peter Paulus 
lector  Ruurt Jukema 
organist   Michiel Ras 
koster   Jos Huisman 
(hulp)kosters Ingrid van Leeuwen, Dagmar Saveur 
beamer  Bas van de Berg 
kindernevend. Ella Veenstra 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Binny en Han Nagelkerke 
crèche  Claudia Rahn, Marlide Jukema   
collecte   1e mandje :pastoraat geloofsgemeenschap  
  2e mandje:RK Vicariaat 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 24 februari is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar Martha Zanting en naar 
Cor van den Berg. 
 

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. 
 
ASWOENSDAG 
Al verschillende keren is mij gevraagd wat het askruisje 
betekent op Aswoensdag. Velen beschouwen het als een echt 
katholiek symbool maar is het dat wel? Aswoensdag is de 
eerste dag van de Veertigdagentijd die zijn oorsprong vindt in 
de 3e eeuw na Christus toen deze werd ingevoerd in 
navolging van Jezus die veertig dagen in de woestijn vastte. 
Op Aswoensdag is er een bijzondere liturgie waarin de 
gelovigen een askruisje ontvangen. 
 
Bij het toedienen van het askruisje zegt de voorganger: 
‘Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren'. 
Deze tekst is gebaseerd op het boek Genesis (3,19) 
 

Dat op Aswoensdag een kruisje met as gezet wordt, is goed 
te verklaren. As herinnert namelijk aan de vergankelijkheid 
van ons leven. Daarnaast is as ook door het vuur gezuiverd: 
een beeld voor de zuivering van ons leven die Jezus door zijn 
dood heeft bewerkstelligd. Sinds de 10e eeuw wordt de op 
Aswoensdag gebruikte as voorafgaand aan de uitreiking 
gewijd. Sinds de 14e eeuw wordt de gebruikte as bovendien 
gewonnen door de palmtakken van de Palmzondag van het 
voorgaande jaar te verbranden. Die takken waren het teken 
van overwinning en zegepraal; hun as verbeeldt juist 
nederigheid en rouw. 
 
Als teken van berouw en vasten is het gebruik van as in de 
Bijbel algemeen bekend. Denk u maar bijvoorbeeld aan Job 
en aan het Joodse volk ten tijde van koningin Ester. De 
boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij 
gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. 
Vandaar de uitdrukking 'in zak en as zitten'. Tot op vandaag 
is het askruisje ontvangen een sterke, symbolische handeling 
die ons bewust maakt van de bedoeling van de 
Veertigdagentijd. U bent van harte welkom op woensdag 6 
maart om 19.30 uur. Het Regenboogkoor zal zorgen voor de 
muzikale omlijsting. 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 
 
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 
 
GELOOF IN DE KLIMAATMARS 10 maart 
Op zondag 10 maart is er een landelijke klimaatmars in 
Amsterdam. Doel: een goed en eerlijk klimaatbeleid.  
Ook de Nederlandse kerken doen mee! Ga je mee vanuit de 
Regenboog, een Groene Kerk? 
 12.30 uur    Start met een gezamenlijke opening en 

gebed in de Dominicuskerk (Spuistraat 12, 1012 TS 
Amsterdam) 

 13.00 uur    Start klimaatmars  
 16.00 uur    Einde klimaatmars 
 17.00 uur    Avondgebed in de Noorderkerk Amsterdam 
 18.30 uur    Avonddienst voor schepping en natuur in 

de Noorderkerk Amsterdam 
Houd u  de website www.groenekerken.nl/klimaatmars 
goed in de gaten voor de actuele informatie. 
Deelname: 
Omdat het fijn is om als groep te gaan ( De NS geeft voor de 
gelegenheid speciale groepskaarten uit)  laat even weten of 
je van de partij bent bij Truus de Haan 
dehaantruus@gmail.com  
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Mocht je liever privé gaan meld je dan aan via het 
inschrijfformulier op bovengenoemde website. 
POËZIEMIDDAG 13 maart 
Woensdag 13 maart beginnen wij om 13.30 uur met twee 
gedichten van Huub Oosterhuis en Igmar Heytze rond het 
thema (g)een God. Daarna lezen we enkele gedichten rond 
het thema "dokteren": elke mens ervaart de kwetsbaarheid 
van zijn lichaam en geest. Niet tegen elke kwaal is een een 
medicijn. Hoe ga je daarmee om? 
Wij lezen verzen van o.a. Vroukje Tuinman, Jean Pierre 
Rawie en Menno Wigman. 
Daarna lezen wij, aansluitend op het thema, uit de bekende 
bundel "Slordig met geluk" van Wigman, waar het gaat over 
verzoening met het leven. 
Leiding: Ronald da Costa 
Opgave en contact: Anja Rijken, tel. 5216606 Kosten: € 5,00 
 
BEZOEK OUD-KATHOLIEKE KERK 17 maart 
De werkgroep wijkcontacten nodigt u uit 17 maart een bezoek 
te brengen aan de Oud Katholieke Kerk in Leiden.  
We wonen eerst de viering (10.00 uur) bij en hebben 
aansluitend een ontmoeting met de mensen uit de 
geloofsgemeenschap en een rondleiding door het 
kerkgebouw met zijn bijzondere muurschilderingen van Chris 
Lebeau. U kijkt uw ogen uit! 
Na het bezoek aan de kerk gaan we samen lunchen in de stad 
(op eigen rekening) waarna we een wandelingetje maken 
door het Singelpark (kosten € 4,00. Daar is meer te zien dan 
je zo ogenschijnlijk zou denken. 
Opgeven bij Edo Elstak: ejh.elstak@telfort.nl 
 
‘DIALOOG  PKN - RKK’. 18 maart 
We mogen het als bijzonder ervaren dat Mgr. dr. J.H.J. van 
den Hende, bisschop van Rotterdam op maandag 18 maart 
naar de Regenboog wil komen om zijn ervaringen omtrent de 
landelijke dialoog tussen PKN en RKK met ons te bespreken. 
De bisschop heeft ons laten weten dat de thematiek van die 
avond zal worden toegespitst onder de titel: ‘De Christelijke 
roeping tot heiligheid.’ Dit met twee documenten als 
achtergrond / bronteksten.  
1.  De Oecumenische Verklaring over genade en 
rechtvaardiging (RKK/Lutherse Wereldbond) uit 1999; 
2.  Exhortatie “Gaudete en Exultate” (2018) 
Van beide teksten is een Nederlandse vertaling beschikbaar. 
In de oecumenische dialoog RKK – PKN staan deze 
documenten ter bespreking. 
Omdat binnen de oecumene HET GEBED de bindende factor 
is willen we deze avond beginnen met het bidden van de 
vespers. De avond ziet er als volgt uit: 
19.30 uur – Vespers;  
20.00 uur – koffie;  
20.15 uur – inleiding bisschop 

21.00 uur – vragen en reacties vanuit de gemeenschap naar 
de bisschop 
21.45 uur – afronding - drankje 
Iedereen is van harte welkom! 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 
 
MAANDELIJKSE OPRUIMACTIE 6 maart 
Libertas, Jongerenwerk en de gemeente Leiden organiseren 
iedere eerste woensdag van de maand een opruimactie in de 
Horsten. Verschillende partijen, jong en oud, werken zo 
samen aan een schone, nette buurt. De eerstvolgende 
opruimactie is woensdag 6 maart. Doet u mee?  
Deelnemers verzamelen zich tussen 14.15u en 14.30u bij 
buurtcentrum Op Eigen Wieken.  
Na afloop van de opruimactie staat koffie, thee of een kom 
soep klaar. Bij de vorige opruimactie, woensdag 6 februari, 
waren ruim dertig vrijwilligers aanwezig. Zij haalden toen meer 
dan vijf zakken met klein zwerfvuil op.  
Aanmelden 
Enthousiast geworden? Sluit aan op woensdag 6 maart! U 
kunt zich aanmelden bij Said Amghar van Libertas 
(s.amghar@libertasleiden.nl).  
 
PAASBRODENACTIE 17 en 24 maart 
Ook dit jaar worden er weer paasbroden speciaal gebakken 
voor Diaconaal Centrum De Bakkerij als teken van 
verbondenheid met hen die zorg en hulp behoeven.  
De opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van 
de samenwerkende Diaconieén in De Bakkerij (RK en PgL)  
U kunt de Paasbroden  400 Gr á €5,00  bestellen op:  
Zondag 17 maart en zondag 24 maart    
bij Joke Langeveld en of  Mieke Tirion 
Graag bij bestelling contant betalen.  
De Paasbroden worden zondag 14 april uitgedeeld.  
 
VOEDSELBANK 
Ondanks een florerende economie zijn er in onze 
maatschappij steeds meer mensen die niet genoeg kunnen 
verdienen om in een basisbehoefte als gezond voedsel te 
kunnen voorzien. De voedselbanken zijn een bittere 
noodzaak. Eerlijk delen is de basis van een gezonde 
samenleving. Geef dus uit uw overvloed aan hen die tekort 
komen. 
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 
woensdag 6 maart 10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 6 maart 14.15 uur maandelijkse opruimactie start bij Op Eigen Wieken 
woensdag 6 maart 19.30 uur M. Hoogervorst pw  Aswoensdagviering 
zondag 10 maart  10.00 uur ds. M Buitenwerf mmv Regenboogkoor 
woensdag 13 maart 10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 13 maart 13.30 uur poëziemiddag (zie boven) 

https://groenekerken.us6.list-manage.com/track/click?u=6643a6c94dba12aaa65013429&id=8f3da09a5a&e=40edc2b9cb
https://groenekerken.us6.list-manage.com/track/click?u=6643a6c94dba12aaa65013429&id=8f3da09a5a&e=40edc2b9cb
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zondag 17 maart  10.00 uur pw. C. Hofschreuder 
maandag 18 maart  19.30 uur vespers en ‘dialoog PKN-RKK’ (zie boven) 
  
 
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 
 
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. 
 
 
Data Eucharistievieringen 
• U bent van harte welkom. De viering begint om 19.00 uur, 
na afloop gelegenheid voor koffie/thee en ontmoeting 
  
• maandag 1 april 
• donderdag 23 mei 
 
 
 
PAASBRODENACTIE VOOR DE BAKKERIJ                                                                                                    
Dit jaar worden er weer Paasbroden gebakken voor De 
Bakkerij. Met de bestelling van een Paasbrood zorgt u niet 
alleen voor een feestelijke aanvulling op uw ontbijttafel, maar 
geeft u ook het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in 
de rug. 
De Paasbrodenactie kent een lange traditie sinds de opening 
van Diaconaal Centrum De Bakkerij in zijn huidige vorm. De 
Bakkerij ontleent niet voor niets haar naam aan de oude 
Armenbakkerij, die eeuwenlang brood bakte voor Leidse 
gezinnen, die in zware economische tijden maar moeilijk de 
eindjes aan elkaar konden knopen. 
 
De Paasbroden worden speciaal gebakken door Bakkerij Van 
Maanen. De opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende 
werk van de samenwerkende Diaconieën in De Bakkerij (RK 
en PgL).  
Een Paasbrood van 400 gram kost € 5,00. Daarvan komt € 
1,50 ten goede aan De Bakkerij. 
 
U kunt in de weekenden van 16/17 en 23/24 maart 
(afhankelijk van uw eigen kerk) een bon voor een Paasbrood 
kopen. In het weekend van Palmzondag, 14 april 2019, kunt 
u met de bon het Paasbrood ophalen in uw wijk- of 
parochiekerk.  
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