
 

 
WEEKAGENDA 

 
16 – 23  juni  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 16 juni 
Lezingen: Spreuken 8, 21-31 en Johannes 3, 1-12 
voorgangers Joke Langeveld, Ingrid Weitenberg 
ambtsdragers    Swanette Jukema, Maja  van Spaandonk  
lector  Tiny Lagerberg 
kindernevend.  Ute Braig 
organist   Michiel Ras 
koster   Edwin Meijer 
(hulp)kosters Ingrid van Leeuwen, Dagmar Saveur 
beamer  Bas Bots 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Maria Machaj, Wil Sluijter 
crèche  Sandra en Chelsea Nijssen 
collecte   1e: geloofsgemeenschap Regenboog  
  2e:  Protestantse gemeente Leiden 
 
OVERLEDEN 
Op dinsdag 11 juni is Maria Pelt-Stikkelorum overleden. Rie 
heeft jarenlang meegezongen in het Regenboogkoor. 
De afscheidsdienst is maandag 17 juni om 14.00 uur in de 
Regenboog. Aansluitend is er gelegenheid tot samenzijn en 
condoleren. De begrafenis vindt in besloten kring plaats. 
Liever geen bloemen. 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 9 juni is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar de heer Edo Elstak 
 
KOPIJ BULLETIN 19 juni 
Op zaterdag 6 juli verschijnt het zomernummer van het  
Bulletin. Dit beslaat de periode tot aan 21 september. We 
ontvangen de kopij graag uiterlijk dinsdag 19 juni 
De redactie 
 
IN DE KERKTUIN 20 juni 
U hebt hem misschien al gezien: de enorme bloem - doorsnee 
is bijna 20 centimeter! - van de sierui, die trots lichtpaars staat 
te glanzen in de kerktuin. 
Veel bescheidener zijn de kleine witte bloempjes van de 
Lievevrouwenbedstro, wat verderop in de tuin. Een legende 
wil dat Jozef dit kruid plukte voor het kraambed van Maria. Uit 
dankbaarheid gaf Maria haar geur aan het kruid.  
Lievevrouwenbedstro wordt vanwege haar geur gebruikt in 
potpourri! 

Aanstaande donderdag 20 juni van 13.30 tot 15.00 uur is het 
tuinteam weer aan het werk. Wie helpt er mee? 
WORKSHOP QUILTEN 20 juni 
Donderdag 20 juli komt een Poolse dame in de Regenboog 
een workshop geven over quilten. Iedereen is van harte 
welkom Aanvang 10.00 uur 
 
KERKORKEST 23 juni 
Het Regenboog Kerkorkest zal zondag 23 juni de viering weer 
muzikaal opluisteren. Ieder instrument en elk niveau is 
welkom. Wil je meespelen? Meld je dan nu aan bij Swanette 
Jukema : s.jukema@hetnet.nl. Dan krijg je de muziek en 
verdere informatie thuisgestuurd. 
 
EUCHARISTIEVIERING 27 juni 
Donderdag 27 juni is weer de maandelijkse Eucharistieviering 
in het Stiltecentrum. Aanvang 19.00 uur.  
Na afloop gelegenheid tot ontmoeting en gesprek  
 
EXPOSITIE ONTMOETINGSRUIMTE 
Er hangt weer nieuwe kunstwerken in de ontmoetingsruimte. 
Dit keer quiltwerken van Hennie Altenwischer-Dalebout en de 
andere quiltsters van de donderdagochtend. Heel bijzonder! 
Lees vooral ook het begeleidend schrijven en wie weet raad 
u het aantal hoedjes 
 
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 
 
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. 
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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. 
 
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  
 
AGENDA 
 
woensdag 19 juni 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 20 juni 10.00 uur workshop quilten  
donderdag 20 juni 13.30 uur tuinieren in de kerktuin 
zondag 23 juni 10.00 uur pw. M. Hoogervorst 
 mmv Regenboog Kerkorkest 
woensdag 26 uni 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 27 juni 10.00 uur quilten en andere 
 handwerken 
donderdag 27 juni 19.00 uur Eucharistieviering in 
 het Stiltecentrum 
 

EVENSONG HOOGLANDSE KERK 16 juni 
De Leidse Cantorij onder leiding van Hans Brons verzorgt op 
zondag 16 juni de derde evensong van dit seizoen in de 
Hooglandse Kerk. Het introïtus is van Giovanni Pierluigi da 
Palestrina: ‘Osculetur me’. De Preces & Responses zijn van 
Philip Radcliffe en verder worden composities gezongen van 
George Dyson (‘Canticles in F’), Edward Elgar (‘Give unto the 
Lord’) en William Mathias (‘As truly as god is our Father’). Het 
Willisorgel wordt bespeeld door Willeke Smits. Voorganger is 
ds. Margreet Klokke.  
Aanvang 17:00 uur. Zie ook www.evensongsleiden.nl. 
Wij hopen u bij deze evensong te mogen begroeten. 
Bijzonder Kerkenwerk Leiden 
 
OPRUIMACTIE MERENWIJK 22 juni 
Een oproep van de Werkgroep ‘Zwerfvuil’ van de 
Wijkvereniging Merenwijk aan vrijwilligers om deel te nemen 
aan de tweede actiedag 2019 om afval (plastic, papier en 
blikjes) te verwijderen door dat centraal in te zamelen.  
Deze 2de opruimactie is gepland op 22 juni a.s. voor de 
Merenwijk gaat weer om 11 uur van start vanuit ons kerkelijk 
centrum De Regenboog, en duurt één tot anderhalf uur.  
Je opgeven kan via zwerfvuil@wv-merenwijk.nl. 
Deelname aan zo’n opruimactie is voor leden van onze 
gemeenschap een goede gelegenheid is om contacten op te 
bouwen met andere bewoners van de Merenwijk ! 
 
ONTMOETINGSMAALTIJD 25 juni 
In het kader van “Samen leven, samen eten” wordt er een 
grote ontmoetingsmaaltijd gehouden in de Marekerk. Men 
rekent op 200 gasten. Iedereen is welkom.  
Vijftien koks uit verschillende culturen staan garant voor een 
keur aan kleur- en geurrijke gerechten. Naast heerlijk eten is 
er ook multiculturele muziek en wordt er gezamenlijk een 
groot kunstwerk gemaakt. Alles om mensen met elkaar te 
verbinden en in gesprek te brengen. 
De toegang en het eten is geheel gratis. Het enige dat van u 
gevraagd wordt is open te staan voor ontmoeting. 
Marekerk, dinsdag 25 juni, 17.00 -20.00 uur  
 
 
 
 
 
 
 
zondag 30 juni 10.00 uur ds. M. Buitenwerf  
 viering van de Maaltijd 
woensdag 3 juli 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 4 juli 10.00 uur quilten en andere 
 handwerken 
 
 


