
 

 
WEEKAGENDA 

 
1 – 8  september  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 1 september 
lezingen:  zie achtertzijde 
voorgangers ds. P. Warmenhoven 
ambtsdragers    Willy Menken, Ingrid Weitenberg   
lector  Jan Vis 
kindernevend.  Ute Braig 
organisten Frank, Michiel, Wilfred 
koster   Okko Bloem 
(hulp)kosters Ingrid van Leeuwen, Jan Menken 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Elly Visser, Berry Elstak 
crèche    
collecte   1e: geloofsgemeenschap Regenboog  
  2e:  Protestantse gemeente Leiden 
 
AFSCHEID IRENE ALS ORGANIST 
Meer dan 25 jaar heeft Irene Swen onze diensten muzikaal 
begeleid. Helaas moet ze daar nu mee stoppen. Vandaag, 1 
september, bedanken we haar met een kleine muzikale hulde. 
Irene bedankt voor al het moois dat je ten gehore gebracht 
hebt! 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 18 augustus is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar Margriet de Groot, 
Botterwerf  en op 25 augustus naar Mirjam en Riewerd 
Buitenwerf.  
 
UITSLAG HOEDJES TELLEN    
Een aantal mensen hebben de hoedjes geteld van de quilt die 
er hing bij de vorige expositie. Velen zaten er dichtbij, maar  
twee van de deelnemers hebben het exakte aantal geraden:  
133 . Dat waren Sybren en Lieuwe Schaake 
Voor hen is er een presentje. Ook Ines zat er heel dichtbij, 
kom gerust langs op de donderdag.  
Elke donderdag ochtend ben ik aanwezig in de kerk. 
De quilt van Jesus die over het water loopt, heb ik geschonken 
aan de kerk. En ik hoop dat deze een mooie plaats krijgt.   
Groet van Hennie 
 
STEUN SAMUEL 
De stand op de bankrekening van de AKM voor Samuel is  € 
6745,00. De penningmeester zal ervoor zorg dragen dat dit 
geld voor Samuel beschikbaar blijft op de bankrekening van 
de AKM, en overgemaakt gaat worden naar Samuel. 

Iedereen heel hartelijk dank voor de donaties en de vele lieve 
wensen die geuit zijn bij deze donaties. 
 
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 
 
FILM IN DE REGENBOOG 4 september 
Woensdag 4 september wordt in de Regenboog de film “The 
Place” vertoond Een film van Paolo  Genovese (It. 2017)  
met o.a. Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alba Rohrwacher 
en Alessandro Borghi. (Italië  2017) 
Iedere dag zit in het lunchcafé  “The Place” een man met een 
groot boek voor zich. Hij ontvangt er mensen van jong tot oud. 
Zij vertellen hem hun diepste wensen: weer kunnen zien, een 
kind genezen, opnieuw in God kunnen geloven. Hij schrijft het 
op en belooft dat hun wensen in vervulling zullen gaan, mits 
zij bereid zijn tot een tegenprestatie. Dat valt vaak niet mee. 
Welke prijs wil  je betalen voor je verlangen? Waar ligt je 
grens? En wie is die mysterieuze man die wonderen waar kan 
maken? Een pracht film met een verrassend slot. 
 
Woensdag 4 september Aanvang 19.30 uur Kosten € 5,00, 
Inleider en gespreksleider: Ronald da Costa 
 
REGENBOOGZONDAG 8 september 
Op 8 september starten we het nieuwe seizoen. In de viering 
vliegt een aantal kinderen over van de kindernevendienst naar 
de jongerenviering. Na de viering zijn er diverse activiteiten: 
een buitenactiviteit voor de kinderen en workshops voor wie 
mee wil werken aan de toekomst van onze 
geloofsgemeenschap. 
 
EUCHARISTIEVIERING 26 september 
Donderdag 26 september (4e donderdag van de maand) is 
weer de maandelijkse Eucharistieviering in het Stiltecentrum. 
Aanvang 19.00 uur.  
Na afloop gelegenheid tot ontmoeting en gesprek 
 
VRAAG OP ONZE WEBSITE 
Beste mensen van de kerkgemeenschap,  
Misschien ben ik bij jullie helemaal niet aan het juiste adres 
maar ik waag toch mijn kans. Onze zoon, Alexy, start op 2 
sept met zijn studie aan de TUDelft, en is al sinds enkele 
maanden op zoek naar een kamer. Helaas tot nu zonder 
succes. We wonen in Antwerpen dus veel te ver om te 
pendelen. Daarom zoek ik nu alternatieven, een tijdelijke 
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woonplek, want eens gestart vindt hij wellicht makkelijker een 
studentenkamer. 
Dus mag ik zo vrij zijn u te vragen of u iemand kent waar een 
rustige 1e jaars student enkele weken zou kunnen 
overnachten? Enkel slapen is al veel waard, voor zijn eten 
vindt hij wel een oplossing. 

Hartelijk dank om dit bericht te lezen en misschien wilt u het 
ook delen...? 
Warme groet van een bezorgde mama,  
Bernadet Taymans  bernadet.taymans@sgkod.be 
. 
 

AGENDA 
woensdag 4 september 10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 4 september 19.30 uur Film in de Regenboog: ‘The Place’ (zie boven) 
donderdag 5 september 10.00 uur quilten en andere handwerken 
 
zondag 8 september  10.00 uur ds. M Buitenwerf en pw M. Hoogervorst viering van de Maaltijd 

      m.m.v. Regenboogkoor  Regenboogzondag 
woensdag 11 september 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 12 september 10.00 uur quilten en andere handwerken 
 
zondag 15 september 10.00 uur pw. T. Snepvangers 
 
Lezingen zondag 1 september 
 
1e lezing: Exodus 3:1-14 (eigen vertaling) 
1.  En Moses was herder geworden van de schaapskudde  
      van zijn schoonvader Jetro, priester van Midian.  
    Eens voerde hij de kudde tot voorbij de woestijn.  
      Zo kwam hij bij de berg van God, bij Horeb.  
2.  En er verscheen hem een boodschapper van JHWH  
          uit het hart van een vuur midden uit de doornstruik.  
   En hij keek, en zie, die doornstruik stond in vuur en vlam,  
     maar die doornstruik werd niet verteerd.  
3.  En Moses zei:  
     ‘Laat ik toch afwijken en laat ik gaan kijken  
      naar dat wondere verschijnsel,  
   waarom die doornstruik niet verbrandt.’  
4.   Toen JHWH zag dat hij afweek om te kijken,  
   riep God tot hem vanuit het midden van de doornstruik  
      en Hij zei: “Moses! Moses!”  En hij zei: ‘Zie, hier ben ik.’     
5.   En Hij zei: “Nader niet hier naar toe. 
      Doe je schoenen van je voeten,  
   want de plaats waarop jij staat, heilige grond is het.”  
6.   En Hij zei:  ”Ik (ben de) God van je vader,  
      de God van Abraham, de God van Isaäk, de God van 
Jakob.”  
   Moses verborg zijn gezicht,     
      want hij vreesde ervoor naar God op te zien.   
7.  Maar JHWH zei:  “Gezien heb Ik, gezien,  
           de verdrukking van mijn volk dat in Egypte is; 
   ook hun roepen heb Ik gehoord van voor hun 
onderdrukkers,    
      ja, Ik weet van hun lijden.  
8.   En Ik ben neergedaald om het te bevrijden  
   uit de hand van Egypte  
   en om hen te doen opgaan uit dit land  
   naar een goed en wijd land,  
   naar een land dat vloeit van melk en honing,  
   naar de plaats van de Kanaänieten, de Hethieten, de 
    Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten.  
9.   En nu, zie, het geschrei van de kinderen van Israël is 
   tot Mij gekomen en ook heb Ik de onderdrukking gezien,  
   waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken.  
10.  En nu, ga, Ik stuur jou naar farao  

     om mijn volk, de kinderen van Israël, uit Egypte te leiden.” 
11.   Maar Moses zei tegen God:  
     ‘Wie ben ik, dat ik naar farao zou gaan  
     en dat ik de kinderen van Israël zou uitleiden uit Egypte? ‘ 
12.   Maar Hij zei: “Ik ben immers met jou!  
         En dit hier zal je het teken zijn  
         dat Ik je zelf gezonden heb:  
      wanneer je het volk uit Egypte hebt uitgeleid 
         zullen jullie God dienen op deze berg.” 
13.   Maar Moses zei tegen God:         
“Zie, ik dan, ik kom bij de kinderen van Israël 
 en ik zeg tegen hen:  
  ‘De God van jullie vaderen heeft mij tot jullie gezonden’  
   Zij zullen tegen mij zeggen:   
‘Hoe is zijn naam?’ Wat zeg ik dan tegen hen?”   
14.  En God zei tegen Moses:  
  “Ik ben degene die Ik ben.”  En Hij zei: 
   “Zo zul je spreken tot de kinderen van Israël:  
     ‘Ik ben heeft mij naar jullie toegezonden’ ”  
 
* In Mitsrajim, de hebreeuwse naam voor Egypte, zit het 
werkwoord tsarar = benauwen · 
  in het nauw brengen · onderdrukken, het is eigenlijk geen 
aardrijkskundige naam, 
  eerder een  naam die zoiets wil zeggen als: het  land van 
Dwang en Angst. 
 
2e lezing  Lukas 11: 1-4 
1.Hij (Jesus) was eens ergens aan het bidden. Toen hij 
daarmee was opgehouden vroeg een van zijn leerlingen aan 
hem: “Heer, leer ons bidden, zoals Johannes zijn leerlingen 
leerde.” 
2. Hij zei tegen ze: “Wanneer jullie bidden, zeg dan: 
Vader,  
uw naam worde geheiligd (of: moet vereerd worden);  
uw koninkrijk kome (of: moet komen). 
3. Ons brood voor de dag die komt, geef het ons, elke dag; 
4. en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven 
allen die ons schuldig zijn;  
en breng ons niet in beproeving.” 
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KOFFIE-INLOOPOCHTEND  iedere woensdag  
Ook in de vakantieperiode staat iedere woensdag 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 
Ook de quiltgroep gaat door in de vakantie. 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 
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. 
 
 
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  
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