
 

 
WEEKAGENDA 

 
 17 - 24 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 Els 
Klaassen van de werkgroep wijkcontacten die u het één en 
ander over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING  17 maart 
1e lezing:  Exodus 34, 27-35;  2e lezing: Lucas 9, 28-36 
voorganger  pw. C. Hofschreuder 
ambtsdragers    Swanette Jukema, Ingrid weitenberg 
lector  Peter Paulus 
organist   Frank Resseler 
koster   Okko Bloem 
(hulp)kosters Marianne de Kuijper, Jan Menken 
beamer  Gerben Wessels 
kindernevend. Mirjam de Kruijff 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Willy Menken, Joke Honsbeek 
crèche  Nizet Dijkstra, Mijke/Maran vd Berg 
collecte   1e mandje :pastoraat geloofsgemeenschap  
  2e mandje: RK Vastenactie 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 10 maart is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar Margriet de Groot. 
 

‘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 
21.45 uur – afronding - drankje 
Iedereen is van harte welkom! 
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 
 
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.  
 
VASTENACTIE  17 en 31 maart, 20 april 
Thema dit jaar:  WATER VERANDERT ALLES. 
Water is van levensbelang. Niemand kan zonder water. Een 
tijd niet (kunnen) eten is op zijn zachtst gezegd niet 
fijn/prettig en doet niemand goed, maar zonder water houdt 
een mens het niet lang uit. 
844 miljoen mensen hebben geen schoon drinkwater en 263 
miljoen mensen moeten langer dan een uur lopen voor 
water, en schokkend iedere 90 seconden sterft een kind 
door vervuild water. 
Vastenactie werkt mee aan het oplossen van de watercrisis 
door projecten in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en 
Indonesie te ondersteunen. 
Men zorgt daar voor infiltratiesystemen, putten, pompen en 
opslagtanks om zodoende schoon water te brengen. En.... er 
worden watercomité’s gevormd om toezicht te houden. 
En zoals iedereen zal begrijpen; hiervoor is vanzelfsprekend 
veel geld nodig. Ter plekke een bijdrage leveren is niet voor 
iedereen weggelegd, maar een geldelijke bijdrage aan de 
collectie voor dit belangrijke doel is wel mogelijk. De 
collectes voor de Vastenactie zijn op 17 en 31 maart en 20 
april (paaswake)  
Zie ook voor meer info de flyers op de tafel in de hal.  
Op de website www.vasenactie.nl kunt U zien welke 
projecten steun ontvangen en hoe het geld wordt besteed. 
 
VIERING 24 MAART 
Het gaat zondag 24 maart een bijzondere viering worden: 
Tijdens de viering zal Astrid Delleman  iets vertellen over haar 
woongemeenschap van mensen met een verstandelijke 
beperking in Nicaragua. De tweede collecte is dan voor haar 
project. 
Bovendien zal ons eigen kerkorkest de viering opluisteren.  

mailto:ingridjam@hotmail.com
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Alle reden dus om 24 maart naar de Regenboog te komen! 
 
EUCHARISTIEVIERING maandag 1 april 
De maandelijkse eucharistieviering in het Stiltecentrum is 
deze keer niet op donderdag maar op maandag en wel op 
maandag 1 april om 19.00 uur. Na de viering gelegenheid om 
samen koffie/thee te drinken.  
 
40DAGEN-COLLECTE 7 april 
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme 
een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in 
z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken  
groeien. In Cuba verslechtert de economie echter en neemt 
de armoede toe. Daarmee groeit ook de diaconale taak van 
de kerk. Zo wil de kerk er zijn voor ouderen die het niet 
breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een 
problematische thuissituatie. Kerken zijn echter nog niet 
goed voorbereid op deze groeiende taak. Er is dan ook een 
grote behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en 
diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en 
vrijwilligers in Cuba daarom met theologisch onderwijs en 
helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Vandaag, in 
de Voorjaarszendingsweek, collecteren we voor het 
zendingswerk van Kerk in Actie zoals op Cuba, zodat kerken 
in woord en daad kunnen getuigen.  
We bevelen deze 40dagentijdollecte van harte bij u aan. 
 
PAAS-CHALLENGE  20 april 
  - ‘WINNEN OF VERLIEZEN?’  - 
Je bent drie jaar lang onderweg geweest met Jezus en nu is 
hij gearresteerd. In de nacht voor Pasen heb je maar een ding 
gezien: dat hij werd afgevoerd naar een onbekende 
bestemming. Samen met de andere volgers ga je op zoek 
naar Jezus. Tijdens de zoektocht moet je keuzes maken die 

ertoe leiden dat Jezus nog meer of juist minder volgers zal 
krijgen. 
Op zaterdag 20 april spelen we tussen 16-24 vanuit de 
Regenboog een spannend spel met puzzels, achtervolgingen 
en gesprekken in de nacht. We leven ons in in het verhaal van 
Jezus in zijn laatste dagen op aarde. Wat zou jij gedaan 
hebben als je erbij was geweest? 
  
Ook jij kunt meedoen! Ben je tussen de 12-18 jaar? Geef je 
dan snel op bij Gerben (06-53545546), Bertien (06-24733469) 
of Ruben (06-57635461). Je vrienden en vriendinnen mag je 
natuurlijk meenemen! 
Ben je/ bent u ouder dan 18 en wilt u/jij toch meedoen? Heel 
graag, neem dan contact met ons op want we hebben 
begeleiders en hulp nodig om de Paaschallenge mogelijk te 
maken! 
 
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 
maandag 18 maart  19.30 uur vespers en ‘dialoog PKN-RKK’ (zie boven) 
woensdag 20 maart 10.00 uur inloop koffieochtend 
zaterdag 23 maart 19.00 uur repetitie kerkorkest 
zondag 24 maart  10.00 uur ds. M. Buitenwerf mmv Regenboog Kerkorkest (zie boven) 
woensdag 27 maart 10.00 uur inloop koffieochtend 
dinsdag 26 maart  (hele dag) uiterste inleverdatum kopij Bulletin paasnummer 
donderdag 28 maart 20.00 uur De essentie van ons geloof (derde avond) 
zondag 31 maart  10.00 uur pw. M. Hoogervorst 
maandag 1 april  19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum 
woensdag 3 april  10.00 uur inloop koffieochtend 
   
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 

 
ZIJLPOORTLEZING 31 maart  
Op de begraafplaats Zijpoort is op zondag 31 maart om 15.00 
uur weer een Zijlpoortlezing. De voordracht wordt gehouden 
door mevr. Dr. Caroline Brasjen-Mudde  
Het onderwerp is: Hoe rouwden Katholieken? 
Vanwege het protestantisme waren de vertrouwde wijzen van 
rouw bij overlijden voor katholieken niet meer mogelijk. 
Objecten uit de huisdevotie en schuilkerken laten zien dat de 
Nederlandse katholieken andere vormen moesten bedenken. 
Mw. Brasjen-Mudde promoveerde in november 2018 op dit 
onderwerp. 
Deze lezing is vrij toegankelijk voor de vrienden van de R.K. 
begraafplaats Zijlpoort en andere belangstellenden. 
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PELGRIMSTOCHT 2019 
Ook dit jaar is er in het kader van de vastenactie weer een 
Pelgrimstocht. 
Drie inspirerende wandeldagen ( 11, 12 en 13 april ) rond 
Weesp om elkaar te inspireren en te spreken over onze 
omgang met water en met de Schepping. 
En natuurlijk ook om hiermee een bijdrage te leveren aan de 
Vastenactie 2019 m.b.t. de toegankelijk van schoon water 
voor eenieder op onze aardbol. 
Zie voor verdere info de desbetreffende flyers op de tafel in 
de hal. 
  
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  
 
 
Collecte-mededeling Zondag 4 april 2019 
 
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme 
een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in 
z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken 
groeien. In Cuba verslechtert de economie echter en neemt 
de armoede toe. Daarmee groeit ook de diaconale taak van 
de kerk. Zo wil de kerk er zijn voor ouderen die het niet breed 
hebben, voor zieken en voor kinderen met een 
problematische thuissituatie. Kerken zijn echter nog niet goed 
voorbereid op deze groeiende taak. Er is dan ook een grote 
behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. 
Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers 
in Cuba daarom met theologisch onderwijs en helpt kerken 
diaconale activiteiten op te zetten. Vandaag, in de 
Voorjaarszendingsweek, collecteren we voor het 
zendingswerk van Kerk in Actie zoals op Cuba, zodat kerken 
in woord en daad kunnen getuigen.  
We bevelen deze 40dagentijdollecte van harte bij u aan. 
 
 
  
HERDENKING JODENVERVOLGING 14 april 
Het Beraad Herdenking Jodenvervolging nodigt u uit voor de 
herdenking van de Jodenvervolging ‘Blijvend Gedenken’ op 
zondag 14 april a.s. om 19:30 uur in de Marekerk, Lange Mare 
48, Leiden. 
Jeanette Loeb zal een familiegeschiedenis vertellen: Het 
verhaal van Hanna en Paul. Jeanette Loeb is een kleindochter 
van Ernst Loeb die tot 1942 de bekende meubel- en 
kledingzaak “Spreek met Loeb en ‘t komt in orde” had op 
Breestraat 161. Het is op deze plaats dat zij vorig jaar tijdens 
“Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet” haar 
familiegeschiedenis vertelde. Haar ouders zijn overlevenden 
van de Jodenvervolging. Zij is sinds 1998 als gids en docent 
verbonden aan het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. 
Chazan Barry Mehler (zang), Hester Groenleer (fluit) en 
Matthias Havinga (piano) verzorgen de muziek. Jongeren 

lezen namen van vermoorde Leidse joden en leggen bloemen 
neer. 
De herdenking is voor iedereen: jong of oud, jood of niet-jood, 
gelovig of niet-gelovig. Kortom voor iedereen die bereid is om 
niet te vergeten. Leerlingen en studenten uit Leiden en 
omgeving worden nadrukkelijk uitgenodigd om bij te dragen 
aan de herdenking. 
De herdenking vindt dit jaar plaats in de Marekerk. De kerk is 
open vanaf 19:00 uur. Aansluitend is vanaf 20:30 uur een 
ontmoeting in de kerk. 
De avond wordt georganiseerd door het Beraad Herdenking 
Jodenvervolging Leiden, namens de Raad van Kerken in 
Leiden en de Classicale Commissie Kerk en Israël. 
Graag ontmoeten wij u op 14 april. 
Met vriendelijke groet, 
Truus de Haan, Voorzitter Beraad Herdenking 
Jodenvervolging Leiden 
Contact: beraadleiden@gmail.com 
Ingang Joods Weeshuis, Leiden 
 


