
 

 

 
WEEKAGENDA 

 
13 - 20 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 
Roos Stol van de werkgroep wijkcontacten die u het één en 
ander over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING 13 oktober 
1e lezing: 1 Samuel 24: 1-23; 2e lezing; Lucas 17: 11-19 
voorganger ds. M  Buitenwerf 
ambtsdragers    Harry Delemarre, Joke Langeveld  
lector  Ruurt Jukema 
kindernevend.  Barbara Heubeck, Els Frankhuijzen 
kerkorkest o.l.v. Wilfred van de Wal 
organist  Frank Resseler 
beamer:  Yaran Kaelani 
koster   Ronald van Heijningen 
(hulp)kosters Ilse en Tjeerd Jansen 
bloemen  Herman Gombert  
koffie nd. dienst  Binny en Han Nagelkerke 
crèche  Sandra en Chelsea Nijssen 
collecte   1e: geloofsgemeenschap Regenboog  
  2e : Avondsmaalproject: Deal (zie onder) 
 
COLLECTE DOEL 13 oktober 
De tweede collecte vandaag 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.  
  
BLOEMENGROET 
Zondag 6 oktober is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar Martha Zanting, hospice  
 
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. Wie wil er één of 
meer straten voor zijn/haar rekening nemen en daar flyers in 
de bus te doen? Na de viering kunt u een bundeltje 
meenemen. Verzoek om ze na 13 oktober te verspreiden. 
SAMEN kunnen we deze klus klaren. SAMEN staan we sterk. 
Alvast bedankt!  

Marianne Hoogervorst - pastoraal werkster 
 
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  
 
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 
 
EUCHARISTIEVIERING 24 oktober 
Donderdag 24 oktober (4e donderdag van de maand) is weer 
de maandelijkse Eucharistieviering in het Stiltecentrum. 
Aanvang 19.00 uur.  
Na afloop gelegenheid tot ontmoeting en gesprek 
 
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 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 
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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) 
 
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. 
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’ 

AGENDA 
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 
woensdag 23 oktober    10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 24 oktober 10.00 uur quilten en andere handwerken 
donderdag 24 oktober 19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum 
zondag 27 oktober  10.00 uur ds. B. Heubeck Hervormingsdag 
  
EVENSONG HOOGLANDSE KERK 13 okt. 
In 1989 werd de serie evensongs in de Hooglandse Kerk door 
organist Joop Brons opgestart. Voor de uitvoering van de 
Engelse koormuziek werd van begin af aan een beroep 
gedaan op gekwalificeerde koren uit zowel binnen- als 
buitenland. Leiden is daarmee in Nederland trendsetter 
geweest. Met de komst van het Father Willis orgel in 2015 in 
de Hooglandse Kerk en het gebruik van het koorgedeelte van 
de kerk wordt de evensong in Leiden zeer authentiek 
uitgevoerd. 
Nu, dertig jaar later, wordt in dezelfde kerk een jubileum 
gevierd. Op zondagmiddag 13 oktober zingt het Britse Bath 
Abbey Choir, onder leiding van dirigent Huw Williams, de 
zevende en laatste evensong van dit seizoen. Williams neemt 
vanuit Groot-Brittannië Sean Bowers mee als organist. Het 
programma is voor een deel nog een verrassing. De 
Responses zijn van Kenneth Leighton (1929-1988). Ook 
zullen werken van Herbert Howells (1892-1983) en James 
MacMillan (1959) worden gezongen (‘The Gloucester 
Service’).  
Voorganger is ds. Jacob Korf, aanvangstijdstip 17.00 uur  
Meer info op www.evensongsleiden.nl. 
 
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. 
 
JAPANSE CULTUUR  COLLEGE TOUR 13 okt 
Haiku’s, sumi-e en anime. Maak kennis met Merenwijkers die 
veel weten van Japanse cultuur bij College Tour Merenwijk op 
zondagmiddag 13 oktober. Merenwijker en kunstenares 
Caroline Stroeks vertelt over de Japanse schilderkunst sumi-
e. De Japanse term “sumi” betekent “zwarte inkt”, en  “e” 
betekent schilderij. Waar komt sumi-e vandaan? De tweede 
gast is Arie de Kluijver. Hij is voorzitter van de Nederlandse 
haiku-vereniging, die meer bekendheid wil geven aan deze 
Japanse dichtvorm. Wat is zo interessant aan haiku’s en 
waarom schrijven sommige dichters elke dag zo’n drieregelig 
gedicht? Als intermezzo is er live muziek van Murasaki 
Mahou. Zij maakt Japanse en Engelse covers van liederen uit 
anime, ofwel Japanse tekenfilms. Na de interviews is er 
gelegenheid voor vragen.  
De College Tour Merenwijk is op zondag 13 oktober om 15.00 
uur in BplusC (bibliotheek) Merenwijk aan de Rosmolen 4. 
Toegang: vrijwillige bijdrage 
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