
 

 
WEEKAGENDA 

 
6 – 13 oktober  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 6 oktober 
1e lezing: Genesis 2; 2e lezing  Lukas 13, 6-9  
voorganger pw. M.Hoogervorst 
ambtsdragers    Mieke Tirion, Harry Delemarre  
lector  Corine Knoester 
kindernevend.  Mirjam de Kruijff 
organist  Wilfred van de Wal 
koor  Regenboogkoor olv Hendrik Vonk 
beamer:  Bas van de Berg 
koster   Okko Bloem 
(hulp)kosters Marianne de Kuijper, Hilde Vis 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Berry Elstak, Elly Visser 
crèche  Nizet Dijkstra, Marlide Jukema 
collecte   1e: geloofsgemeenschap Regenboog  
  2e : Wereldmissiedag kinderen 
  
BLOEMENGROET 
Zondag 29 september is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar Carla Delemarre, 
Begoniadal  
 
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?  

 

DE BIJBEL-HOE LEER IK DIE KENNEN 
De bijeenkomst van 8 oktober kan helaas niet doorgaan. Op 
22 oktober wordt de bijeenkomst ingehaald. 

 
OPROEP  
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  
 
NAAR DE BOLLEN! 

10 oktober   
Het is ieder jaar weer een feest 
voor het oog, al die bloeiende 
bollen in onze kerktuin, een kleine 

Keukenhof, die ook van passanten veel complimenten oogst. 
Dit jaar hebben we van een goede gever weer een flink aantal 
bollen gekregen en …. die moeten allemaal in de grond! 
U voelt het al aankomen: donderdag 10 oktober van 13.30 
tot 15.00 is het bollenplantdag in de kerktuin. Helpt u mee? 
Graag, want we kunnen dat echt niet met ons kleine tuinteam 
alleen. 
 
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 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  
 
KERKORKEST 13 oktober 
Zondag 13 oktober zal de viering worden opgeluisterd door 
ons eigen kerkorkest. Muzikanten die willen meespelen (elk 
instrument is welkom) kunnen zich melden bij  
Swanette Jukema email: s.jukema@hetnet.nl of  
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Wilfred van de Wal email: w.vandewal@telfort.nl 
FILM IN DE REGENBOOG 17 oktober 
Op donderdag 17 oktober 2019 wordt de film ‘Jeune Femme’ 
(regie Léonor Séraille) vertoond. 
Paula (31) is blut en zwerft, gedumpt door haar oudere 
minnaar, ontheemd door Parijs. Ze voelt zich nergens thuis, 
maar probeert zichzelf opnieuw te vinden. Zo beleeft ze 
absurde avonturen en gaat haar (eigen)wijze gang. Soms 
kinderlijk onverantwoordelijk, soms sterk en zelfbewust. 
Een pracht regiedebuut van Léonor Seraille met aanstormend 
talent Laetitia Dosch als Paula in een bijna geheel vrouwelijke 
crew.  
Aanvang 19:30 uur Toegang € 5,00 
 
COLLECTE DOEL 13 oktober 
De tweede collecte op zondag 13 oktober is bestemd  voor 
het Avondmaals project van 2019- 202 :  DEAL.  
DEAL. Is een bijzonder project van Leidse studenten dat 
vrouwen in Zambia, Tanzania en Cambodja leert te investeren 
in hun eigen toekomst (Zie folder op de info- tafel)  
Zondag 13 oktober zal de folder ook worden uitgereikt.  
Ieder jaar zoeken de Diakenen van de PKN Leiden met hulp 
van het Diaconaal Centrum de Bakkerij naar een project, dat 
speciaal om ondersteuning vraagt.  
Dit jaar is dat DEAL   Het Avondmaals project 2019- 2020  
In 2018-2019  was het project Juigalpa van Astrid Delleman.  
 
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) 
 
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  
 
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 
 
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. 

AGENDA 
 
zondag 6 oktober  13.00 uur Klierderkerk (zie boven) 
woensdag 9 oktober    10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 10 oktober 10.00 uur quilten en andere handwerken 
donderdag 10 oktober 13.30 uur bollen planten in de kerktuin (zie boven) 
donderdag 10 oktober  14.00 uur seniorenmiddag (zie boven) 
 
zondag 13 oktober  10.00 uur ds. M. Buitenwerf Viering van de Maaltijd  m.m.v. het kerkorkest 

woensdag 16 oktober    10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 17 oktober 10.00 uur quilten en andere handwerken 
donderdag 17 oktober 19.30 uur Film in de Regenboog (zie boven) 
zondag 20 oktober  10.00 uur pw. C. Hofschreuder 
  
.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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