
 

 
WEEKAGENDA 

 
  7 - 14 april 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  7 april 
1e lezing: Psalm 26;  2e lezing: Jessaja 58,3-10;  
Evangelielezing:  Matteüs 6: 1 - 2a; 5 - 6; 16 - 18 
voorganger  ds. P Korbee 
ambtsdragers    Peter Paulus, Mieke Tirion 
lector  Ruurt Jukema 
organist   Frank Resseler 
koster   Ronald v Heijningen 
(hulp)kosters Ilse en Tjeerd Jansen 
beamer  Jessica Langenhoff 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Alie Dubois. Trudie Buitenbos 
crèche  Lilianne Ras, Nizet Dijkstra 
collecte   1e mandje :pastoraat geloofsgemeenschap  
  2e mandje: KinA 40dagencollecte/  
   voorjaarszending 
   
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 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 collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in 
Actie zoals op Cuba, zodat kerken in woord en daad kunnen 
getuigen.  
We bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte bij u aan. 
 
PALMPAASSTOKKEN KNUTSELEN 7 april 
Na de viering is er gelegenheid palmpaasstokken versieren. 
Ouders mogen mee knutselen of gewoon een kopje koffie 
drinken met elkaar. Er zullen ook ouders van de Italiaanse 
kinderen zijn. Leuk om eens een gesprekje met hen aan te 
knopen. Een Italiaans taalgidsje van een vorige 
zomervakantie kan daarbij handig zijn. 
Ook kinderen die zelf geen palmpaasstok of versiering 
hebben meegenomen zijn welkom. Er is materiaal genoeg. 

Aanmelden bij Ute Braig of Barbara Heubeck-Duijts:  
BLOEMENGROET 
Zondag 24 maart is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar mv. Alie Stauttener 
 
VOG in de Regenboog  16 april 
Op dinsdag 16 april wordt om 19.30 uur in de kerkzaal een 
avond gehouden over de invoering van het beleid ter 
voorkoming van (seksueel) grensoverschrijdend gedag.  
Dit houdt in, dat iedereen die binnen onze 
Geloofsgemeenschap werkt - vrijwillig of betaald - en omgaat 
met minderjarigen of op bezoek gaat bij mensen binnen of 
buiten de Geloofsgemeenschap of een taak vervult als 
bestuurder met tekeningsbevoegdheid dan wel een 
bestuurder terzijde staat in de concrete uitvoering van 
bestuurswerk persoonlijk een uitnodiging ontvangen heeft 
voor deze avond. Die avond wordt gesproken over de inhoud 
van het VOGbeleid en wat daar verder bij komt kijken om dit 
beleid concreet binnen de Geloofsgemeenschap uitvoering te 
geven.  
De avond staat ook open voor geïnteresseerden. 
 
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 uur 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!  
 
COLLECTEBONNEN BESTELLEN, NU OOK DIGITAAL. 
www.deregenboogmerenwijk.nl 
Vanaf vandaag is het mogelijk om op de website van de 
Regenboog de collectebonnen te bestellen. U kunt het 
formulier hiervoor op de website invullen en versturen. Ik zal 
de bonnen dan de eerste zondag van de maand bij me 
hebben of u kunt ze per post laten toesturen naar uw adres. 

mailto:ingridjam@hotmail.com
http://www.deregenboogmerenwijk.nl/
http://www.deregenboogmerenwijk.nl/


De komende maanden zal ik ook nog aanwezig zijn op de 
eerste zondag in de maand om na de kerkdienst de 
collectebonnen te verkopen. Het zou fijn zijn als u de bonnen 
zoveel mogelijk digitaal wilt bestellen, mocht dit een probleem 
zijn dan hoor ik, Willy Menken (penningmeester AKM) , graag 
van u.  
 
FILM IN DE REGENBOOG woensdag 17 april 
Vertoond gaat worden de film Keeper:  
Maxime en Mélanie, scholieren van 15, houden veel van 
elkaar. Maxime is een talentvol voetballer (keeper) die wordt 
uitgekozen om mee te doen aan een internationaal jeugd 
trainingskamp. Maar dan blijkt Mélanie zwanger. Zij en haar 

ouders kiezen voor abortus, maar Maxime wil dat het kind 
geboren wordt. Waar meestal de moeder beslist, krijgt hier de 
keuze van de (jonge) vader alle aandacht. De kloof tussen de 
beide ouders maakt het voor de kinderen niet makkelijk. En 
wat moet Maxime als hij voor zijn toekomst naar het 
buitenland moet?  
In alle eenvoud legt de camera de emoties vast. De acteurs 
mochten zelf  de scenes invullen. Een pracht debuut van de 
jonge regisseur Guillaume Senez die op het filmfestival in 
Rotterdam diepe indruk maakte. 
Het nagesprek en de inleiding worden verzorgd door ds. 
Ronald da Costa. 
Aanvang 19.30 uur; kosten € 5,00 

 
AGENDA 
zondag 7 april  11.30 uur palmpaasstokken maken (zie boven) 
dinsdag 9 april  20.00 uur Labyrint , Hooglandse Kerk (zie onder) 
woensdag 10 april 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 11 april 10.00 uur quilten 
zondag 14 april  10.00 uur pw. M. Hoogervorst Palmpasen 
zondag 14 april  19.30 uur Herdenking Jodenvervolging, Marekerk (zie onder)  
woensdag 17 april 10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 17 april 19.30 uur Film in de Regenboog (zie boven) 
donderdag 18 april 19.30 uur T. Scholtes ofmconv. Witte Donderdag  mmv Regenboogkoor 
vrijdag 19 april  19.30 uur ds. M. Buitenwerf     Goede Vrijdag  mmv Regenboogkoor   
zaterdag 20 april  16.00 uur Paaschallenge (zie boven) 
zaterdag 20 april  21.30 uur pw. G. Hofschreuder + ds. M. Buitenwerf  Paaszaterdag mmv Arcobaleno 
zondag 21 april  10.00 uur ds. M. Buitenwerf  Pasen  mmv Regenboogkoor 
 
 
LABYRINT dinsdag 9 april 
Op dinsdagavond 9 april  om 20.00 uur is in de Hooglandse 
Kerk het labyrint weer uitgerold (op 11 juni overigens in de 
Regenboog). Eenvoud, inkeer en verstilling zie ik als 
sleutelwoorden. Zeker de moeite van het proberen waard. 
De ingang is aan de kant van de Hooglandse Kerkgracht,  
een brede, groene deur met daarboven 'het hooglandse huys'. 
Graag zie ik u daar.  
Daan Stigter 
 
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,  
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. 
 
THE PASSION bij RESTO VANHARTE 18 april 
Op donderdag 18 april organiseert Resto VanHarte een avond 
in het teken van The Passion. Op groot scherm zullen wij 

GRATIS live The Passion uitzenden in Het Gebouw in Leiden 
Noord (vanaf 20.15). Voorafgaand zal Resto VanHarte een 
feestelijk driegangenmenu serveren.  
Het thema dit jaar van The Passion is "je bent niet alleen". 
Deze sluit fantastisch aan bij de missie van Resto VanHarte: 
"Wij vinden dat iedereen erbij hoort in de samenleving. We 
brengen in onze buurtrestaurants mensen uit alle lagen van 
de bevolking met elkaar in verbinding om samen te bouwen 
aan een hechte gemeenschap en betere buurt. Dat begint met 
samen koken en eten, een beproefd recept." 
Ik nodig u en uw achterban dan ook van harte uit om mee te 
doen. Reserveren voor het diner is verplicht en kan gratis 
via www.restovanharte.nl of via 0900-900 3030 (35ct per 
gesprek). Kosten voor het diner zijn € 7,- voor volwassenen 
en € 3,50 voor kinderen. Voor mensen die dit niet kunnen 
opbrengen hanteren wij een speciaal tarief.  
 
 “ HONGEREN   NAAR   GERECHTIGHEID “ 
In de Domkerk in Utrecht, in het Noorder Transept, 
organiseert de Vastenactie tot en met Goede Vrijdag 19 april 
een tentoonstelling van hongerdoeken. De doeken hebben 
een grote zeggingskracht en vormen een brug naar de 
culturele en spirituele rijkdom van landen in het Zuiden. 
Kunstenaars uit de hele wereld houden de toeschouwer een 
spiegel: hoe staan wij in deze wereld? Hoe beleven wij ons 
geloof? Hoe solidair zijn wij met anderen? Hun soms 
confronterende kunst draagt bij aan hoop op verandering. 
De tentoonstelling is dagelijks gratis toegankelijk. 
Op elke donderdagmiddag om 14.00uur is er een gratis 
rondleiding lans de doeken. 

http://www.restovanharte.nl/


Voor meer informatie kunt U terecht op: 
www.vastenactie.nl/hongerdoekententoonstelling. 
Namens de werkgroep Diaconie: Ines Voets 
 
 
RK VASTENACTIE  31 maart en 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. 
zie 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 
 
 
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 
 
 
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. 
 
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 
 
QUILTEN EN MEER iedere donderdag 
Iedere donderdagochtend is de werkgroep Quiltsters in de 
Regenboog te vinden. Deze groep bestaat op dit moment uit 
zo'n acht dames, die zich bezighouden met quilten, breien, 
haken of borduren. Meer handwerkliefhebbers zijn welkom 
tussen 09.30 en 12.00 uur.  
De groep houdt zich niet alleen bezig met handwerken, maar 
neemt ook de telefoon aan en ontvangt bezoekers.  
Informatie is verkrijgbaar bij Hennie Altewischer - Dalebout, 
telefoon: 5232253, e-mail: lodewijkaltewischer@online.nl. 
 
Data Eucharistievieringen 
• U bent van harte welkom. De viering begint om 19.00 uur, 
na afloop gelegenheid voor koffie/thee en ontmoeting 
niet in april 
• donderdag 30 mei (Hemelvaart) 
 
 
 REGENBOOGDIS 29 maart 
Gezellig samen eten. De kokkinnen van de Regenboogdis 
bereiden een heerlijk drie-gangen diner voor u klaar op vrijdag 
29 maart 18.00 uur   
Opgeven: Maja van Spaandonk: maja.v.spaandonk@live.nl 
kosten € 8,00 bij binnenkomst te voldoen 
 
  
 

http://www.vastenactie.nl/hongerdoekententoonstelling
mailto:lodewijkaltewischer@online.nl

