
 

 
WEEKAGENDA 

 
15 - 22 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 Atty 
Talma van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander 
over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING 15 september 
1e lezing: Genesis 18: 1-15; 2e lezing:  Lucas 19: 1-10  
voorgangers pw. T Snepvangers 
ambtsdragers    Ester Korbee, Cecile Werner  
lector  Tiny Lagerberg 
kindernevend.  Ute Braig 
organisten Michiel Ras 
koster   Jos Huisman 
(hulp)kosters Wil Sluijter 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Alie Dubois , Maria Machaj 
crèche  Lilianne Ras, Mijke/Maran van den Berg 
collecte   1e: geloofsgemeenschap Regenboog  
  2e:  jeugdwerk Regenboog 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 8 september is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar Marianne Hoogervorst. 
 
REGENBOOGDIS ZOEKT VERSTERKING 
Meer dan 10 jaar lang was op de laatste vrijdag van de maand 
de Regenboogdis: een gezellige, gezamenlijke maaltijd, 
gekookt door enthousiaste vrijwilligers. Vier leden van de 
kookgroep hebben laatst onze werkgroep verlaten, waardoor 
de groep nu te klein is geworden om deze prachtige traditie 
voort te zetten. Met een paar mensen erbij kunnen we weer 
verder! We zoeken concreet: koks en koksmaatjes (1 vrijdag 
per maand helpen met snijden en roeren) en hulp bij het 
dekken van de tafels, afwassen en opruimen (1x per maand 
eind van de middag tot begin van de avond). Wie komt ons 
versterken? Meer informatie en aanmelden bij Karin van 
Dorsselaer (06 549 41 503 / karin@super-script.nl) 
 
WILLEN WIJ EEN ‘WIJDEKERK’ ZIJN? 
Een bijzondere viering op 22 september. 
Dit jaar was net begonnen toen het verschijnen van de 
Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring over 
‘Bijbelse seksualiteit’ een kleine storm deed ontstaan in de 
kerken en onder LHBT+-mensen (lesbisch, homoseksueel, 
biseksueel, transgender) in ons land. Als Regenboog hebben 
we een korte verklaring op de website gezet met de 
boodschap dat bij ons iedereen ongeacht zijn seksuele 
identiteit van harte welkom is. Die verklaring is na het luwen 
van de storm weer van onze website verdwenen. In bulletin 
nr. 4 (mei-juni 2019) stond als reactie een vertaling van het 

Welkom van de Coventry Cathedral uit Engeland, die begint 
met ‘We verwelkomen hier speciaal mensen die alleen zijn, 
getrouwd, gescheiden, weduwe of weduwnaar, hetero, homo, 
in de war, welgesteld of platzak’. Zo gaat dit Welkom nog even 
vrolijk door waardoor het je doet beseffen hoe moeilijk het is 
om echt open te staan voor mensen die anders zijn en voor je 
eigen beperkingen.  
Laten we het hierbij of laten we ons uitdagen om actief de kant 
te kiezen van LHBT+- Christenen, die strijden voor een 
volwaardige plek in de kerken? Over die vraag hebben we in 
de afgelopen tijd in verschillende gremia gesproken. Heel 
praktisch zouden we ons als Regenboog kunnen aansluiten 
bij Stichting Wijdekerk (www.wijdekerk.nl). Op de website van 
de stichting zeggen zij zelf dit: ‘Stichting Wijdekerk is een 
initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-mens of nauw 
betrokken bij LHBT+-mensen. Wij vinden dat iedereen 
zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. We hebben onze 
ervaringen en krachten gebundeld en delen die op deze site. 
We willen dit doen vanuit de liefde van Jezus Christus. Samen 
zijn Wijdekerk. Om LHBT+-mensen te ondersteunen bij het 
vinden van een kerk, roepen wij kerken op inzicht te 
verschaffen in hun beleid rond LHBT+-mensen. Niet iedere 
LHBT+’er heeft de moed om te vragen hoe het beleid van de 
kerk is, als hij er binnenstapt. Op de kaart van Wijdekerk kan 
een LHBT+’er dit van tevoren bekijken’. 
 
Hiermee zijn ook wij uitgenodigd om een antwoord te vinden 
op deze vraag. Tijdens de viering op zondag 22 september 
gaan we hier samen op in. Het wordt een viering die anders 
zal gaan dan gewoonlijk. Het wordt een ‘Thomas-viering’ 
waarin er een moment van ‘heilige chaos’ zal zijn. Na een 
korte overdenking zullen we ons in groepjes opdelen om een 
minuut of twintig met elkaar aan de hand van een tekst na te 
denken over geloof, seksualiteit en gastvrijheid voor mensen 
die anders zijn. Daarna wordt de viering afgesloten met 
gebed, een lied en zegenbede. Van alles wat er in de groepjes 
naar boven is gekomen wordt een verslag gemaakt. Met dit 
verslag in de hand willen we verder bezien of we ons kunnen 
aansluiten bij ‘Wijdekerk’. In deze viering denken en spreken 
we samen over de vraag hoe wij als geloofsgemeenschap 
open staan voor mensen die anders zijn. We hopen dat zoveel 
mogelijk mensen mee willen denken en praten! 
Gesprek op Zondag. Peterhans van den Broek. 
 
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 
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OPRUIMDAG ZWERFAFVAL 21 september 
Ook dit is kerk. 
Werkgroep ‘Zwerfvuil’ van de Wijkvereniging Merenwijk roept  
vrijwilligers op om deel te nemen aan de derde actiedag 2019 
om afval (vnl plastic-, papierresten en blikjes) te verwijderen 
door dat centraal in te zamelen.  
We starten zaterdag 21 september om 11 uur van start vanuit 
de Regenboog. De actie duurt ca. anderhalf uur.  
Je kunt je opgeven via zwerfvuil@wv-merenwijk.nl. 
 
VREDESWAKE 29 september 
Zondag 29 september organiseren de diaconieën van De 
Bakkerij met diverse partnerorganisaties in het kader van de 
vredesweek van {PAX Nederland een vredeswake op het 
stadhuisplein in Leiden. 
Anders dan voorgaande jaren wordt er niet alleen stilgestaan 
bij de vrede, maar komen we ook in beweging. Aan de hand 
van een Vredeswandelkrant kan voorafgaande aan de wake 
– op eigen gelegenheid- een wandeling gemaakt worden door 
de Leidse binnenstad. 
Vanaf 12.30 uur is bij De Bakkerij de Vredeswandelkrant op 
te halen. Rond het thema “Vrede verbindt over grenzen” leidt 
de wandeling ons, via een aantal plekken die verbonden zijn 
met vrede en gerechtigheid in het heden en verleden van de 
stad Leiden, naar het stadhuisplein.  
Op het Stadhuisplein start om 14.00 uur dan de gezamenlijke 
Vredeswake. 
Wandel mee en sluit je aan!!  
 
SENIORENMIDDAG donderdag 10 oktober 
De laatste seniorenmiddag op 9 mei  met het thema “Hoe wilt 
u dat er afscheid wordt genomen van u na uw overlijden?” was 
druk bezocht en heel geslaagd. Aan het einde van de middag 
werd de vraag gesteld of het mogelijk was nog een keer door 
te praten over praktische zaken bij een overlijden. De 
bezoekgroep organiseert daarom de volgende bijeenkomst 
rond dit thema op donderdag 10 oktober a.s. van 14.00-16.00 
uur. Er zal een inleiding worden verzorgd door Teeuw 

uitvaartverzorging uit Bleiswijk, terwijl er na de pauze 
gelegenheid is om vragen te stellen.  
De bezoekgroep van de Regenboog nodigt alle 
geïnteresseerden uit voor deze informatieve bijeenkomst. U 
kunt zich voor vrijdag 4 oktober aanmelden op één van de 
onderstaande telefoonnummers of per email. Mocht u geen 
mogelijkheid hebben zelf naar de Regenboog te komen, dan 
zullen wij proberen vervoer voor u te regelen. Wij kijken uit 
naar uw komst! 
Mary Pouw, tel. 5215726, email: mypouwdon@hotmail.com 
Atty Talma, tel. 5213506, email: artalma@hetnet.nl  
 
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  
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 
 

 
AGENDA 
woensdag 18 september 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 19 september 10.00 uur quilten en andere handwerken 
zaterdag 21 september 11.00 uur opschoonactie Merenwijk (zie onder) 
 
zondag 22 september 10.00 uur ds. M. Buitenwerf  Thomasviering (zie boven) Wijdekerk  
woensdag 25 september 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 26 september 10.00 uur quilten en andere handwerken 
donderdag 26 september 19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum 
 
zondag 29 september 10.00 uur ds. K Zwart    viering van de Maaltijd 
zondag 29 september    v.a.  12.30 uur Vredeswandelkrant bij de Bakkerij (Oude Rijn 44b) (zie boven) 
zondag 29 september 14.00 uur Vredeswake Stadhuisplein (zie boven) 
 
TOCHT LANGS DIACONALE PROJECTEN 
Op zaterdag 12 oktober 2019 organiseren de DCI en de 
Pastorale Dienstverlening van het bisdom Rotterdam een 
diaconale projectentocht in Den Haag. Op drie locaties 
kunnen de deelnemers kennis maken met interessante 
diaconale projecten. 
 

 
In bijgaande folder ( folder ligt op de leestafel) treft u meer 
informatie aan.  
Opgeven kan tot 7 oktober en is noodzakelijk vanwege het 
busvervoer in Den Haag en de catering. 
Jan Maasen, 
medewerker diaconie en missiesecretaris Bisdom Rotterdam 
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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 
 
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  

 


