
 

 

 
WEEKAGENDA 

 
24 november - 1 december  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 Atty 
Talma van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander 
over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING 24 november 
Verhalenverteller Kees Posthumus en musikant Henk van 
Glabbeek brengen het bijbelboek Esther als een Perzisch 
sprookje. 
collecte   1e: bestrijding onkosten voorstelling 
  2e :Diaconie/ De Bakkerij 
   
BLOEMENGROET 
Zondag 17 november is een bloemengroet van onze geloofs-
gemeenschap gegaan naar Frans Jagtman, Leiderdorp. 
 
VERKOOPACTIE ITALIANEN 24 november 
Vandaag, zondag 24 november, verkopen ‘onze’ Italianen 
zelfgemaakte jam en andere lekkernijen ten behoeve van het 
kindertehuis Nos Kasitas in Suriname. Daar probeert Lottie 
Dakriet 84 kinderen een bestaan en toekomst te geven. Daar 
is veel (geld) voor nodig. Dat is in Suriname moeilijk te vinden, 
want veel mensen daar onder het bestaansminimum en de 
regering houdt alles voor zichzelf. ‘Tante’ Lottie moet het dus 
hebben van particuliere giften en acties als deze, 
Van het bijeengebrachte geld worden voucher gekocht 
waarmee tante Lottie  bij een groot warenhuis/supermarkt  
kan kopen wat het meest nodig is.   
 
KINDERKERSTFEEST 2019      -   OPROEP 
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!  
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.  

GEZOCHT:  
Een ezel-masker, een blauwe Maria-mantel/omhang (voor 
een kind) en vooral: een (echte) voederbak/-krib of wiegje. 
Deze attributen hebben we nodig voor het adventsproject van 
de kindernevendienst. Wie in het bezit is van (één van) deze 
voorwerpen kan 
naar het volgende adres mailen: b.nieuwenburg@versatel.nl 
Namens het kindernevendienst-team alvast hartelijk dank, 
Bärbel Nieuwenburg 
 
ADVENT IN DE KOPERMOLEN - VRAAG 
Op zaterdag 14 december staan we als Regenboog van 10.30 
tot 12.30 uur weer in De Kopermolen met een kerstboom, 
chocolademelk, kerstkransjes en lichtjes. Het is advent, de tijd 
van verlangend uitkijken naar de geboorte van Jezus. We 
nodigen de mensen uit om onze boom te versieren met 
kaartjes waarop zij schrijven waar zij naar verlangen en 
uitkijken. Het Regenboogkoor komt kerstliederen zingen.  Dit 
gaat niet zonder uw hulp. Wie helpt er bij het klaarzetten van 
de boom en verder benodigdheden? Wie helpt er bij het 
schenken van chocolademelk en het uitnodigen van de 
passanten?  
Wil je helpen, meld je dan bij Joke Langeveld of Peterhans 
van den Broek. 
 
COMMUNICATIEBORREL 25 november 
Op maandag 25 november vindt de eerste PgL 
Communicatieborrel plaats! Iedereen die betrokken is bij 
communicatie in zijn of haar wijk, is hiervoor uitgenodigd; van 
webmaster tot bezorger van het Leids Kerkblad.  
De borrel vindt plaats in De Regenboog van 20.00 tot 22.00 
uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
De ‘borrel’ staat in het teken van ontmoeting en 
ondersteuning, en is onderdeel van het Communicatieplan 
van de Protestantse gemeente Leiden (PgL). Dit plan wordt 
toegelicht en ook wordt verteld over de ontwikkelingen bij het 
Leids Kerkblad en de website van de PgL. Verder krijgt elke 
geloofsgemeenschap de ruimte om iets te vertellen over haar 
middelen van communicatie, zoals website, social media en 
wekelijkse berichten. Uiteraard sluiten we af met een echte 
borrel. 
Het is handig als u zich aanmeldt, maar dat hoeft niet. U kunt 
zich aanmelden via m.korbee@ziggo.nl 
 PgL werkgroep communicatie, Swanette Jukema 
 
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 
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POëZIEMIDDAG 27 november 
Woensdag 27 november is ieder van 14-15.30 welkom op de 
poëzie leeskring in het Stiltecentrum van de Regenboog. 
Ds. Ronald da Costa gaat verder met de gedichten over 
"Moeder" van de septemberbijeenkomst. Daarna lezen we 
rond het thema "vergeten dichters" verzen van Neeltje Maria 
Min. Voor wie de teksten niet kunnen uitprinten zijn er enkele 
exemplaren beschikbaar. 
Opgave bij Anja Rijken,  (tel. 071 - 5216606) Kosten €5,00. 
 
REGENBOOGDIS 29 november 
Het koksteam van de Regenboogdis is versterkt met twee 
nieuwe koks en een nieuwe koksmaat. Dat betekent dat we 
weer verder kunnen met onze gezellige maandelijkse 
maaltijden! 
De Regenboogdis is op vrijdag 29 november om 18.00 uur. 
De bijdrage is zoals voorheen 8 euro per persoon. 
Wij hebben er veel zin in! 
Kom je mee-eten? Dan graag uiterlijk woensdag 27 november 
opgeven bij: 
Karin van Dorsselaer, via e-mail (karin@super-script.nl) of 
telefoon (06 549 41 503).  Tot ziens!  
Hartelijke groet van Joke, Tiny, Dagmar, Ton en Karin 
 
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! 
 
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 
 
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 

 
AGENDA 

Maandag 25 november 19.30 uur communicatie borrel (zie boven) 
dinsdag 26 november     deadline inleveren kopij Bulletin 46-8 (Kerstnummer) 
woensdag 27 november 10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 27 november 14.00 uur poëzie-middag (zie boven) 
donderdag 28 november 10.00 uur quilten en andere handwerken 
donderdag 28 november 19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum 
vrijdag 29 november  18.00 uur Regenboogdis (zie boven) 
zondag 1 december  10.00 uur pw. M. Hoogervorst mmv Regenboogkoor 
zondag 8 december  10.00 uur ds. K. Zwart  viering van de Maaltijd  
 
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, 
 

ST.LUCIA LICHTJESAVOND  -  ZIJLPOORT 
Op vrijdag 13 december a.s. bent u van harte welkom tussen 
17.00 en 19.00 uur voor de St. Lucia Lichtjesavond op 
Begraafplaats Zijlpoort. 
In deze donkere dagen is een beetje licht heel welkom! Sint 
Lucia is de brenger van het licht. 
U krijgt de gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor de 
overledenen; dit kan zowel bij de rustplaats als in de kapel. 
De begraafplaats zal verlicht worden met fakkels en 
vuurkorven. In de kapel staat een kopje warme 
chocolademelk of glühwein en een kerstkransje voor u klaar.  
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