
 

 

 
WEEKAGENDA 

 
10 - 17 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 
Annet Ederveen van de werkgroep wijkcontacten die u het 
één en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING 10 november 
voorgangers Jan Vis, Joke Langeveld 
ambtsdragers    Peterhans vd Broek, Ingrid Weitenberg  
lector  Corine Knoester 
kindernevend.  Alize de Witt 
organist  Frank Resseler 
beamer  Bas Bots 
koster   Jos Huisman 
(hulp)kosters Bea Offereins, Marianne de Kuijper 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Trudie Buitenbos, Wil Sluijter 
crèche  Sandra en Chelsea Nijssen 
collecte   1e: geloofsgemeenschap Regenboog  
  2e :RK zondag voor de oecumene 
   
BLOEMENGROET 
Zondag 3 november is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar Willemien Kenter, 
Bottelroos 
 
 
OVERLEDEN 
Na een moedig gedragen lijden is op 4 november overleden 
Martha Wilhelmina Zanting – Blokker . 
De herdenkingsdienst zal worden gehouden op maandag 11 
november om 11.00 uur in de Regenboog, 
De kinderen vinden het mooi als jullie ieder één bloem voor 
Martha meenemen. 
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren,  
waarna de familie in besloten kring Martha naar haar laatste 
rustplaats zal begeleiden. 
Correspondentieadres 
Albertine Zanting Keizershof 7  6325 GC Berg en Terblijt 
 
 
GEEF VOOR DE VOEDSELBANK! 
Vandaag, 10 november  is het slot van de week van 
Compassie. In het kader hiervan zal er in de viering een derde 
“collecte” worden gehouden. In overleg met de AKM is 
besloten dan goederen aan de Voedselbank te doneren. De 
voorbereidingsgroep van deze viering, zo aan U willen 
vragen, of U iets voor de Voedselbank wilt meenemen. 
Ik hoop, dat U met gulle hand onze compassie voor de 
Voedselbank wil delen. 

 
AVOND OECUMENE EN MAALTIJD 19 nov.  
In de afgelopen periode is in het pastoresoverleg, het 
vicariaat, de wijkkerkenraad en AKM een gesprek gevoerd 
over de maaltijdviering in oecumenisch perspectief in de 
liturgie van de Regenboog. Op dinsdagavond 19 november 
willen we hierover graag met zoveel mogelijk leden van de 
geloofsgemeenschap in gesprek gaan. Samen zullen we 
kijken naar de ontwikkeling die de Regenboog in de afgelopen 
jaren in dezen heeft doorgemaakt en praten over hoe we hier 
in de toekomst mee verder willen gaan. 
De pastores verzorgen een inleiding. Daarna gaan we met 
elkaar in gesprek. We hopen dat zoveel mogelijk mensen mee 
willen denken en praten. Van harte welkom! 
dinsdagavond 19 november  20-22.00 uur in de Regenboog 
Leiding: Ds. Mirjam Buitenwerf en Marianne Hoogervorst - 
pastoraal werkster 
Het is fijn als u zich van tevoren opgeeft.  
Dat kan bij Mirjam Buitenwerf,  
mail: ds.regenboog@gmail.com,   tel. 06-40425789 
 

VIERING 24 NOVEMBER – VOORSTELLING  
ESTHER. EEN PERZISCH SPROOKJE 
Kees Posthumus en Henk van Glabbeek 
zondag 24 november spelen verhalenverteller Kees 
Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek hun voorstelling 
‘Esther, een Perzisch sprookje’ in De Regenboog. De 
voorstelling is een alternatief voor onze zondagse viering en 
begint gewoon om 10.00 uur.  
Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over macht 
en misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Tot 
op vandaag herdenken Joden dit verhaal met een vrolijk feest: 
Poerim. 
De voorstelling is ook voor kinderen een belevenis. 
Het entree is vrij, er wordt wel een collecte gehouden 
Wij hopen dat u zult genieten van deze bijzondere 
zondagochtend. 

 
KINDERKERSTFEEST 2019      -   OPROEP 
Beste allemaal, 
De leiding van de kindernevendienst is begonnen met het 
voorbereiden van het Kinderkerstfeest van 2019. Het 
kerstverhaal wordt dit jaar in een foto-verhaal verteld, met 
kinderen als 3 Wijzen en een Ster. Ook is er een Verteller, en 
worden door een kinderkoortje liederen gezongen tijdens het 
Kinderkerstfeest op 24 december. Meld je aan, als je dit jaar 
ook weer mee wilt doen!  
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We zoeken kinderen die een rol in het foto-verhaal willen 
spelen, tijdens de viering Jozef of Maria willen zijn, de 
Verteller willen spelen en/of in het kinderkoor willen zingen. 
De repetities vinden plaats tijdens de vieringen van zondag 24 
november, 1, 8, 15 en 22 december van 10.15 tot 11.15. Je 
kunt gewoon naar de kerk gaan, en na de opening van de 
viering en het advent-project gaan we met z’n allen oefenen. 
De foto’s zullen in Leiden gemaakt worden op een zaterdag- 
of zondagmiddag eind November of begin December. 
Stuur een mailtje naar: els.frankhuijzen@zonnet.nl als je 
mee wilt doen. En als je al weet wat je wilt doen, zet dat er 
dan bij.  
Groetjes van de kindernevendienst leiding. 
 
EUCHARISTIEVIERING 28 november 
Donderdag 28 november (4e donderdag van de maand) is 
weer de maandelijkse Eucharistieviering in het Stiltecentrum. 
Aanvang 19.00 uur.  
Na afloop gelegenheid tot ontmoeting en gesprek 
 
REGENBOOGDIS WEER VAN START   29 nov. 
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).  
 
KRING LIEDEREN EN MUZIEK IN DE ADVENT- 
EN KERSTTIJD 
In de Adventtijd komen we op drie avonden bij elkaar om de 
rijkdom van liederen en muziek die horen bij Advent en Kerst 
te ontdekken. We maken een reis door de geschiedenis en 
bespreken vragen als: hoe zijn die liederen rond Advent en 
Kerst eigenlijk ontstaan, hoe verschillen de rooms-katholieke 
en de protestantse traditie hierin van elkaar, welke 
(bijbel)teksten worden in dit soort liederen gebruikt? Aan de 
hand van de teksten en de muziek leven we zo samen toe 
naar Kerst. Er zal uiteraard ook ruimte zijn om naar deze 
muziek te luisteren en samen te zingen. Data: dinsdagen 3, 
10 en  17 december, tijd: 20.00-21.30 uur, in de Regenboog 
o.l.v. ds. Mirjam Buitenwerf.  
Opgave is noodzakelijk vóór 25 november a.s. bij Mirjam 
Buitenwerf, via  ds.regenboog@gmail.com, of 06-40425789. 
  
SCHRIJVEN VOOR AMNESTY 8 december 
Op zondag 8 december organiseert de werkgroep diaconie na 
de viering een schrijfactie voor Amnesty. Hiermee sluiten wij 
aan bij de internationale dag voor de mensenrechten op 10 
december. Kom dus op 8 december naar de Regenboog en 
schrijf met ons mee! 
(Namens de werkgroep, Cecile Werner.) 

AGENDA 

dinsdag 12 november  13.30 uur serie De Bijbel 
woensdag 13 november   10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 14 november 10.00 uur quilten en andere handwerken 
zondag 17 november  10.00 uur  ds. M. Buitenwerf  viering van de Maaltijd 
dinsdag 19 november  20.00 uur Avond oecumene en Maaltijdviering (zie boven) 
woensdag 20 november   10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 21 november 10.00 uur quilten en andere handwerken 
zondag 24 november  10.00 uur Esther, een Perzisch Sprookje K. Posthumus (zie boven) 
dinsdag 26 november     deadline inleveren kopij Bulletin 46-8 (Kerstnummer) 
woensdag 27 november 14.00 uur poëzie-middag 
  
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. Het programma loopt van 
10.00- 16.45 uur (voor detail zie website) 
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. 
 
BLǾFDIENST HOOGLANDSE KERK  23 november  
Op zaterdagavond 23 november 2019 verzorgt dominee Jan 
Andries de Boer een Bløfdienst. Het thema is ‘Welkom thuis’, 
naar het gelijknamige nummer van Bløf. Het is een kerkdienst 
waarbij de liederen zijn vervangen door nummers van Bløf, 
gespeeld door een live band. De dienst is inhoudelijk 
vormgegeven naar de centrale thema’s in het werk van deze 
Zeeuwse band: weggaan, jezelf verloren voelen, verlangen 

naar huis en thuiskomen. Ook in de Bijbel is dit een 
terugkerend thema. Bløf is geen christelijke band, maar veel 
van hun teksten hebben wel een religieuze laag. In de dienst 
vullen de bijbeltekst en de songs elkaar dan ook aan.De 
dienst begint om 19.30 uur in de Hooglandse kerk. Toegang 
is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten. Kijk voor 
meer informatie op  
https://protestantsegemeenteleiden.nl/nieuws/blofdienst-in-
de-hooglandse-kerk/ 
 
LICHTJESAVOND KERKHOF GROENE KERK 
Op donderdag 21 november a.s. organiseren wij op en rond 
onze begraafplaats en in de Groene Kerk een lichtjesavond. 
Het motto van de avond is: “Ik brand een kaarsje voor jou, 
omdat ik je nooit zal vergeten” 
De begraafplaats zal van 19.00 tot 21.00 uur verlicht zijn door 
fakkels en vuurpotten. Op de beide delen van de 
begraafplaats zal regelmatig een doedelzakspeler rondgaan 
en als het niet regent zal het Popcore All Sounds optreden.  . 
We geven u dit jaar de mogelijkheid om op de vijver bij het 
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nieuwe deel een drijvende lantaarn te plaatsen.(ter plaatse 
verkrijgbaar) 
Tenslotte bent u van harte welkom In Willibrords Erf waar wij 
u een kopje koffie of thee aanbieden, om na te praten met 
familie en bekenden.  
Wij hopen u op 21 november te mogen begroeten. 
Stichting Begraafplaats Groene Kerk,  PG Oegstgeest 
  
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. 
Dinsdag 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,  
 
    

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’ 
 
 
 


