
 

 
WEEKAGENDA 

 
28 – 5 mei 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 iemand van de werkgroep wijkcontacten die u het één 
en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING 28  april 
voorganger  pw. M Hoogervorst 
ambtsdragers    Ester Korbee, Joke Langeveld 
litas  Janne . Loes 
organist   Riewerd Buitenwerf 
koster   Edwin Meijer 
(hulp)kosters Ilse en Tjeerd jansen 
beamer  Bas Bots 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Joke Aniba, Elly Visser 
crèche  Sandra en Chelsea Nijssen  
collecte   1e: geloofsgemeenschap Regenboog  
  2e : diaconie/De Bakkerij  
   
BLOEMENGROET 
Zondag 21 april is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar Martha Zanting en naar 
Cor en Dagmar van de Berg. 
 
DIGITAAL COLLECTEBONNEN BESTELLEN 
U kunt de collectebonnen digitaal bestellen op de website 
van de Regenboog ( www.deregenboogmerenwijk.nl ). Op 
de website staat een formulier dat u kunt 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.  
Willy Menken (penningmeester AKM) .  
 
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 
 
ANDERE DATUM EUCHARISTIEVIERING 
De geplande viering van donderdag 30 mei is verschoven 
naar maandag 3 juni om 19.00 uur in het Stiltecentrum. Na 
afloop gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. 
 
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. 
 
SENIORENMDDAG ! 9 mei 
Wij nodigen alle senioren uit voor een gespreksbijeenkomst, 
op donderdagmiddag 9 mei a.s. van 14.00-16.00 uur in de 
Regenboog. 
Het thema is:  Hoe wilt u dat er afscheid wordt genomen van 
u, na het overlijden ? 
Pastoraal werker mevrouw Marianne Hoogervorst zal 
vertellen wat de mogelijkheden zijn, mede naar aanleiding 
van de stukjes, die ze hierover in het Bulletin heeft 
geschreven. 
Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp heeft is 
van harte welkom. 
Wilt u zich vóór vrijdag 3 mei a.s. opgeven per e-mail of 
telefonisch op een van de onderstaande nummers, dan 
weten wij op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 
Namens de bezoekgroep: 
Mary Pouw, tel. 5215726, e-mail: mypouwdon@hotmail.com, 
Atty Talma, tel. 5213506, e-mail: artalma@hetnet.nl 
 
POËZIEMIDDAG 8 mei 
Woensdag 8 mei om 13.30 lezen wij teksten van Menno 
Wigman. Daarna beginnen wij met het thema "Hoera" met 
verzen van o.a. Nijhoff, van Ostaijen, Campert en Esther 
Naomi Perquin.  
Leiding: Ronald da Costa 
Opgave bij Anja Rijken, tel 071-5216606 
Kosten: € 5,00 
 
EXTRA POËZIEMIDDAG 
Woensdag 29 mei is een extra poëziemiddag. Wij evalueren 
dan het afgelopen seizoen en de deelnemers kunnen zelf 
gedichten meenemen die hen aanspreken. 
 
Afsluiting Kijken met andere ogen en afscheid 
Hoe verbinden we ons als geloofsgemeenschap met de 
maatschappij in de Merenwijk? Daar hebben we de 
afgelopen jaren hard aan gewerkt, o.a. in het project Kijken 
met andere ogen. Omdat mijn tijd in dit project op zijn eind 
loopt, wil ik in de viering van 19 mei vertellen welke stappen 
we hebben gezet in dit proces én wil ik een inspirerend 
toekomstbeeld meegeven aan onze gemeenschap. Ook zal 
er gelegenheid zijn te reageren. 
Ik verheug me erop u op 19 mei nog een keer te kunnen 
begroeten! 
Noortje Luning 
 
IDEEËNBUS GROENE KERK 
In het entree naast het kantoortje hangt een ideeënbus voor 
tips hoe we de Regenboog zo groen mogelijk krijgen en ook 
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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  
 
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 verse producten die snel bederven. 

 
 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. 

 
AGENDA 
 
woensdag 1 mei  10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 2 mei  10.00 uur quilten 
zondag 5 mei  10.00 uur leden geloofsgemeenschap 
dinsdag 7 mei  hele dag  uiterste inleverdatum kopij voor Bulletin 46-4 (25 mei – 7 juli)  
woensdag 8 mei  10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 8 mei  13.30 uur poëziemiddag (zie boven) 
donderdag 9 mei  10.00 uur quilten 
donderdag 9 mei  14.00 uur seniorenmiddag (zie boven) 
zondag 12 mei  10.00 uur ds. B. Heubeck 
 
 
Aan de Leidse Kerken.         22 april 2019 
Het had een spirituele Paasviering moeten zijn dit weekend. Helaas werd uw en onze aandacht afgeleid door de vreselijke 
aanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka.  
Het is onbeschrijfelijk hoe het binnenkomt wanneer een gebedshuis aangevallen wordt en onschuldige mensen tijdens het gebed 
genadeloos worden vermoord en uit het leven van hun geliefden worden gerukt.  
Als de aanslagen op kerken, synagogen, moskeeën en andere gebedshuizen ons iets tonen, dan toont het wel dat terreur geen 
religie heeft. Terreur wordt gedreven door haat, en haat is het best te bestrijden door liefde en saamhorigheid. Naar aanleiding van 
de terroristische aanslag op de moskeeën in Nieuw-Zeeland waren leden van het Levensbeschouwelijk Platform en de voorzitter 
van de Raad van Kerken Leiden in onze moskeeën aanwezig om ons een hart onder de riem te steken en ons bij te staan in die 
dagen van zorgen en angst.  
Vandaag laten wij u namens alle moslims in Leiden weten dat wij samen met u en uw kerkgangers eenheid vormen en opkomen 
voor ieders vrijheid om te geloven.  Als leden van het Levensbeschouwelijk Platform blijven de Leidse moskeeën samen met de 
andere Leidsche geloofsgemeenschappen optrekken om verdeeldheid en haat tegen te gaan.  
De verschrikkelijke aanslagen in Sri Lanka treffen ons in het hart. Desondanks spreken wij de hoop uit dat deze heftige 
gebeurtenis ons toch dichterbij elkaar brengt. Enkel dan leren wij elkaar kennen om de boodschap van liefde, verbinding en 
saamhorigheid in onze stad te verspreiden. 
Namens de moslimgemeenschap in Leiden,  
 
Besturen & imams van de Leidse moskeeën,  
Islamitisch Centrum Al Hijra  
ISN Mimar Sinan Moskee Leiden  
Islamitisch Centrum Imam Malik Leiden 
 
 
 
 



 
 
REGENBOOGDIS 24 OF 31 MEI? 
  om18.00 uur   
Opgeven: Maja van Spaandonk: maja.v.spaandonk@live.nl 
kosten € 8,00 bij binnenkomst te voldoen 
 


