
 

 

 
WEEKAGENDA 

 
 27 oktober – 3 november  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 27 oktober 
 1e lezing: Rom 3, 21-28; 2e lezing: Mat 10, 26b -33  
voorganger ds. B. Heubeck 
ambtsdragers    Ester Korbeel, Truus de Haan  
lector  Jan Vis 
kindernevend.  Bas Bots 
organist  Michiel Ras 
beamer:  Gerben Wessels 
koster   Okko Bloem 
(hulp)kosters Dagmar Saveur, Wil Sluijter 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Joke Honsbeek, Jeannet Korteweg 
crèche  Claudia Rahn, Mijke of Maran 
collecte   1e: geloofsgemeenschap Regenboog  
  2e :Ptoestantse Gemeente Leiden 
   
BLOEMENGROET 
Zondag 20 oktober is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar Bea Offereins, 
Mimosaduin. 
 
OPROEP 1 
Op 2 november a.s. zal er voor de 4e keer Allerzielen Buiten 
worden georganiseerd. Om alle mensen uit de Merenwijk de 
gelegenheid te geven om hun dierbaren te gedenken is het 
belangrijk om alle mensen uit te nodigen. Veel flyers zijn  al 
rondgebracht. Wie helpt ons met de laatste straten? Na de 
viering kunt u een bundeltje meenemen. Verzoek om ze deze 
week te verspreiden. 
SAMEN kunnen we deze klus klaren. SAMEN staan we sterk. 
Alvast bedankt!  Marianne Hoogervorst  
 
GEDACHTENISZONDAG - ALLERZIELEN 
zondag 3 november 
Op deze zondag zullen we de overledenen vanuit ons 
geloofsgemeenschap herdenken. Met name noemen we hen 
die in het afgelopen jaar zijn overleden. Voor hen zal er een 
lichtje worden ontstoken door een familielid. Verder zal er 
ruimte zijn om alle persoonlijke familieleden die overleden 
zijn, te gedenken. Wilt u graag de naam van uw dierbare ook 
hardop laten klinken in deze viering? Schrijf dan deze naam 
in het intentieboek wat klaarligt voor de viering. 
Voorgangers: Ds. Mirjam Buitenwerf en pastoraal werkster 
Marianne Hoogervorst  

 
REGENBOOGDIS WEER VAN START 
Twee nieuwe koks komen het team van de Regenboogdis 
versterken. Dat betekent dat we weer verder kunnen met onze 
gezellige maandelijkse maaltijden! De eerste Regenboogdis 
is op vrijdag 29 november om 18.00 uur. De bijdrage is zoals 
voorheen 8 euro per persoon voor een driegangenmaaltijd 
plus koffie na.  
Aanmelden graag uiterlijk woensdag 27 november bij Karin 
van Dorsselaer (karin@super-script.nl of 06 549 41 503).  
Tot ziens! 
  
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 
 
BAKKERIJ-BERICHT 
Diaconaal centrum De Bakkerij is gestopt met het tweemaal 
per jaar uitgeven van het Diaconiebericht. Daarvoor in de 
plaats is een digitale nieuwsbrief gekomen onder de naam 
Bakkerij-bericht. U vindt de nieuwsbrief op de website 
www.debakkerijleiden.nl. U kunt zich eenvoudig gratis 
abonneren op de nieuwsbrief via info@debakkerijleiden.nl. 
Dan ontvangt u viermaal per jaar het Bakkerij-bericht in uw 
mailbox en blijft u op de hoogte van het diaconale nieuws. 
 
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 
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AGENDA 
dinsdag 29 oktober  13.30 uur serie De Bijbel 
woensdag 30 oktober    10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 31 oktober 10.00 uur quilten en andere handwerken 
zaterdag 2 november  17.00 uur Allerzielen Buiten 
zondag 3 november  10.00 uur ds. M. Buitenwerf en pw. M. Hoogervorst 
      Gedachtenisviering Allerzielen; m.m.v. Regenboogkoor 
dinsdag 5 november   13.30 uur serie De Bijbel 
woensdag 6 november   10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 6 november 14.30 uur opruimactie Merenwilk (zie onder) 
donderdag 7 november 10.00 uur quilten en andere handwerken 
zondag 1 november  10.00 uur leden geloofsgemeenschap 
 
TAIZÉ-VIERING 27 okt. Maria Middelareskerk 
Op zondag 27 oktober om 19:00 uur wordt vanuit de 
samenwerking Lam Gods parochiekern en de Protestantse 
wijkgemeente Leiden Zuidwest, een Taizé viering gehouden. 
Deze viering vindt plaats in de Maria Middelareskerk, Rijndijk 
283, Leiden (Stevenshof). 
Het thema is WATER, één van de vier elementen. Water is 
een deel van de schepping. De Schepping: ons een zorg. 
Hierbij sluiten wij aan bij het Laudato Si jaar, waarin we stil 
staan bij de schepping, de zorg om de aarde. 
In deze Taizé viering word je uitgenodigd om te zoeken naar 
verbondenheid met God en Gods schepping door gebed, 
lezingen, zingen, stilte en persoonlijke bezinning. Ds. Ellis 
Ezinga heeft hierover in het septembernummer van het Leids 
Kerkblad een mooi artikel geschreven. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
ENQUETE ENERGIETRANSITIE MERENWIJK  
Mijn naam is Eveline Molier en ik ben actief bij het 
bewonersinitiatief DEM, Duurzame Energie Merenwijk. 
Samen met studenten van de Hoge School Leiden 
(Toegepaste Psychologie) hebben wij een enquête 
ontwikkeld om het draagvlak en de behoeften van Merenwijk 
bewoners (zowel huiseigenaren als huurders) te polsen. -De 
enquête duurt 5 tot 10 minuten en met de uitkomsten willen 
we kijken hoe we de inwoners van de Merenwijk (beter) 
kunnen helpen met duurzame maatregelen in en om het huis. 
Dit om de energietransitie in de Merenwijk zo goed mogelijk 
voor te bereiden en op een goede manier met de gemeente 
en andere partijen te kunnen samenwerken. Wilt u dat u 
mening telt, vul dan de enquête in op onze website: 
https://duurzameenergiemerenwijk.nl 
 
CONCERT KAMERKOOR VOCALEI 3 novembr 
programma: Vroeg en laat in klank en kleur. 
Wereldlijke muziek uit de Renaissance van o.a. O. di Lasso, 
J. Desprez en geestelijke muziek uit de 20ste eeuw van 
Nederlandse bodem van o.a. H. Andriessen, H. Strategier. 
Het koor zingt a capella of begeleid door orgel of door een 
blokfluitensemble. Dit ensemble zal ook een intermezzo 
verzorgen. 
Een aantal leden van het koor heeft, door de muziekstukken 
geïnspireerd, kunstwerken gemaakt. Die worden  tijdens het 
concert geprojecteerd en zijn in de ontmoetingsruimte van De 
Regenboog tentoongesteld.  
3 november  2019 in De Regenboog om 15.00 uur. 

De entree bedraagt € 15,00. Kaarten in de voorverkoop bij 
koorleden of via de website: € 12,50.  
Voor verdere informatie: www.vocalei.nl 
 
OPRUIMACTIE MERENWIJK 
Woensdag 6 november wordt er weer gezamenlijkeen uurtje 
zwerfafval geprikt in de Merenwijk. Start 14.15 uur bij de 
Regenboog. Meer info : Dick Talma 
 
LEIDSE KERKMUZIEKDAG 16 nov. Vredeskerk 
De Vijfde Leidse Kerkmuziekdag heeft dit jaar als thema 
‘Zingen met Compassie’. Tijdens deze interactieve zangdag 
op 16 november gaan deelnemers zingend en luisterend op 
zoek naar de betekenis van compassie, en compassie in 
muziek herkennen en ervaren. Programma: 
10.00-10.30 uur: inloop met koffie  
10.30 uur: welkom en toelichting thema 
10.40 uur: lekker inzingen: Michiel Ras begeleidt 
11.00 uur: interactieve lezing door dr. Hanna Rijken 
11.45 uur: miniconcert door Kamerkoor Con Passione 
12.15-13.00 uur: lunchpauze 
13.00-14.00 uur: scratch: o. l. v. Maarten Boonstra 
14.00-15.15 uur: drie parallelle (zang)workshops 
1– Willeke Smits: Zingen is leuk! workshop voor de jeugd (6-
  16) en hun ouders.  
2 – Jan Marten de Vries: Muziek en Compassie 
3–  René Venema:  Medelijden met de mens:  Passiemuziek 
15.15-15.45 uur: thee-/koffiepauze 
15.45-16.00 uur: oefenen voor vesper  
16.00-16.45 uur: Vesperviering 
aanmelden via de website https://leidsekerkmuziekdag.com/. 
Aanmelding is dringend gewenst in verband met de catering 
en de verdere invulling van het programma.  
Deelname is gratis. Ter bestrijding van de onkosten wordt met 
een collecte gevraagd om een vrijwillige bijdrage. 
 
KERSTBUBBELS GEVRAAGD 
Ook dit jaar organiseert het Straatpastoraat Leiden, samen 
met M25 Leiden en vrijwilligers van de Marekerk weer een 
kerstdiner voor dak- en thuislozen in de Marekerk. 
Aan het eind van het diner kunnen de gasten 
verzorgingsproducten uitkiezen zoals shampoo, zeep, 
doucheschuim, tandenborstels, tandpasta, kammen of 
borstels, maandverband of tampons. Wilt u iets bijdragen? 
De spulletjes kunnen t/m 6 december ingeleverd worden in De 
Bakkerij, Oude Rijn 44b in Leiden,  
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STEUN SAMUEL NIEUWS 
De actie voor Samuel heeft een vervolg gekregen. Er is met 
succes een fonds opgericht om Samuel een goede start te 
geven in Nigeria. In dit fonds zit 6745 euro.  
Omdat Samuel zijn situatie opnieuw door de IND (Immigratie 
en naturalisatiedienst) wordt bekeken (16 oktober) is zijn 
vertrek naar Nigeria in ieder geval uitgesteld. Dat brengt 
allerlei extra kosten met zich mee en afgesproken is om daar 
niet gelijk het geld uit het eerste fonds voor te gebruiken. 
De werkgroep heeft nu een tweede fonds gemaakt waaruit 
deze extra kosten betaald kunnen worden. Streven is om daar 
3000 euro voor op te halen. Op de bankrekening van de AKM 
staat momenteel 1041 euro voor dit tweede fonds, er zijn vele 
gulle gevers die betrokken zijn bij Samuel. 
Mocht u geld willen overmaken voor Samuel zijn verblijf in 
Nederland dan kunt u geld overmaken op 
bankrekeningnummer: NL70 INGB 0002 5811 91  van de  
Algemene Kerkelijke Merenwijkraad, onder vermelding van: 
‘Verblijf Samuel’ 
 
 
 
 


