
 

 
WEEKAGENDA 

 
22 – 29  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 Edo 
Elstak van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander 
over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING 22 september 
voorganger ds. M. Buitenwerf 
ambtsdragers    Truus de Haan, Ester Korbee  
lector  Bertien Bos 
kindernevend.  Ella Veenstra 
organisten Riewerd Buitenwerf 
koster   Ronald van Heijningen 
(hulp)kosters Bea Offereins, Marianne de Kuijper 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Annet Ederveen, Alie Dubois 
crèche  Lilianne Ras, Elvira Dierickx 
collecte   1e: geloofsgemeenschap Regenboog  
  2e: Diaconie: De Bakkerij 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 15 september is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar Martha Zanting,  
 
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) 
 
OPROEP 1 
Wie wil er aanstaande donderdag 26 sept. om 10.00 uur 
helpen bij het tellen en op straatnaam leggen van de flyers 
voor Allerzielen Buiten? 
Gaarne melden bij Joke Langeveld mail: 
jokelangeveld47@gmail.com 
 
OPROEP 2 
Wie gaat zijn tuin snoeien en heeft knoestige takken over? Wij 
zouden ze graag hebben om een gedenkboom te creëren met 
Allerzielen buiten. Heeft u materiaal? Meldt het aub bij: Joke 
Langeveld mail: jokelangeveld47@gmail.com 
Marianne Hoogervorst mail: pastor.regenboog@gmail.com  

DE BIJBEL-HOE LEER IK DIE KENNEN 
een bijbelcursus 
Veel mensen zijn vertrouwd met de Bijbel. Voor anderen is het 
een boek waar ze maar weinig mee hebben. Voor ieder die 
meer wil weten over dit fascinerende boek is er een cursus 
van zes bijeenkomsten met als doel om wat wegwijs te 
worden in de Bijbel.  
Hoe is het boek tot stand gekomen? Hoe lezen we het  boek, 
als geschiedenis of als geloofsboek? Is het een boek om te 
lezen of kun je er ook mee bidden? En hoe vertel je die 
verhalen aan kinderen, kleinkinderen? Wat betekenen 
bepaalde beelden en de vele getallen in de Bijbel? Deze en 
nog veel meer vragen leven er onder mensen.  
Wilt u een antwoord op één van deze vragen of heeft u zelf 
een vraag? Geef u dan op om mee te doen. Dit kan tot 
uiterlijk 25 september a.s. Minimaal 6 en maximaal 15 
deelnemers. 
Data: dinsdag 1 – 8 – 15 – 29 oktober en 5 – 12 november  
Tijd: 13:30-15.30 uur   Plaats: de Regenboog 
Leiding/aanmelden: pw. Marianne Hoogervorst email: 
pastor.regenboog@gmail.com 
 
POËZIEMIDDAG 25 september 
De eerste poëziemiddag is op woensdag 25 september van 
14.00 tot 15.30 uur in het Stiltecentrum. We lezen dan 
gedichten rond het thema “Moeder”. Het thema moeder-kind 
is geliefd bij veel dichters. Soms is het een haat-
liefdeverhouding, soms blijft de relatie dierbaar en liefdevol. 
Wij lezen ernstige en lichtvoetige teksten van 
o.a. Eva Gerlach, Vasalis, Kopland, Tjitske Jansen en Neeltje 
Maria Min. 
Ronald da Costa leidt de middag. 
Kosten € 5,00. Opgave bij Anja Rijken tel. 071 5216606 
 
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 
 
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. 

mailto:ingridjam@hotmail.com
http://www.deregenboogmerenwijk.nl/
mailto:jokelangeveld47@gmail.com
mailto:jokelangeveld47@gmail.com
mailto:pastor.regenboog@gmail.com
mailto:pastor.regenboog@gmail.com


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!!  
 
KLIEDERKERK IN DE REGENBOOG 
zondag 6 oktober ∙ 13.00-14.15 uur 
Je kent vast wel het liedje ‘Jonas in de walvis’. Dat liedje gaat 
over Jona, een man die door God op weg wordt gestuurd om 
de mensen te vertellen dat ze beter moeten gaan leven. Maar 
Jona heeft daar helemaal geen zin in… Op zondagmiddag 6 
oktober gaan we samen dit verhaal beleven, want dan is er 
Kliederkerk in de Regenboog.  
Bij Kliederkerk kunnen kinderen (3 tot 10 jaar) samen met hun 
(groot)ouders spelenderwijs een Bijbelverhaal ontdekken 
(bijv. met knutselen, spelletjes en proefjes doen, liedjes 

zingen).  
Kliederkerk is voor alle kinderen, dus neem gerust vriendjes 
of vriendinnetjes mee! 
Komen jullie ook? Meld je uiterlijk 4 oktober aan bij ds. Mirjam 
Buitenwerf, mail: ds.regenboog@gmail.com 
tel. 06-40425789 
Kerkelijk centrum de Regenboog, Watermolen 1, Leiden 
 
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 25 september 10.00 uur koffie inloopochtend 
woensdag 25 september 14.00 uur poëziemiddag (zie boven) 
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) 
woensdag 2 oktober  10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 3 oktober  10.00 uur quilten en andere handwerken 
zondag 6 oktober  10.00 uur pw. M. Hoogervorst 
zondag 6 oktober  13.00 uur Klierderkerk (zie boven) 
  
EVENSONG 22 september 17.00 uur 
Op zondagmiddag 22 september verzorgt de Leidse Cantorij 
onder leiding van Hans Brons de zesde evensong van dit 
seizoen in de Hooglandse Kerk. Als Introit klinkt Giovanni 
Perluigi da Palestrina’s (1525-1594) ‘Osculetur me’. De 

Preces & Responses zijn van Bernard Rose (1916-1996). 
Daarna volgt Psalm 37 in de uitvoering van Herbert Howells 
(1892-1983). De Canticles zijn ook van Howells en als 
Anthem wordt zijn ‘Like as the hart’ gezongen. Willeke Smits 
bespeelt het negentiende-eeuwse Willisorgel.  
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