
 

 

 
WEEKAGENDA 

 
1 - 8 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 Els 
Klaassen van de werkgroep wijkcontacten die u het één en 
ander over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING 1 december  
1e lezing: Jesaja 2, 1 – 5; 2e lezing: Matt. 24, 32 - 44 
voorganger pw. M. Hoogervorst 
ambtsdragers    Willy Menken, Swanette Jukema  
lector  Ruurt Jukema 
kindernevend.  Barbara Heubeck 
koor  Regenboogkoor olv Hendrik Vonk 
organist  Wilfred van de Wal 
beamer  Bas Bots 
koster   Ronald van Heijningen 
(hulp)kosters Ilse en Tjeerd Jansen 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Maria Machaj, Elly Visser 
crèche  Claudia Rahn, Marlide Jukema 
collecte   1e: geloofsgemeenschap Regenboog  
  2e :RK vicariaat 
   
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! 
 
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. 
 
VOEDSELBANK 
Ondanks een florerende economie zijn er in onze 
maatschappij steeds meer mensen die niet genoeg kunnen  
verdienen om in een basisbehoefte als gezond voedsel te 
kunnen voorzien. De voedselbanken zijn een bittere 
noodzaak. Eerlijk delen is de basis van een gezonde 
samenleving. Geef dus uit uw overvloed aan hen die tekort 
komen. 
Bijzonder gevraagd worden: 
Vis of vlees in blik   -  Peulvruchten (gedroogd of in blik)  -   
Noten  -  Gesteriliseerde (houdbare) melk – kaas (vacuum 
verpakt) - Gedroogde vruchten  - Volkoren granen, 
zilvervliesrijst  -  Zonnebloem- of olijfolie  - Kruiden 
Ook zeep, shampoo en schoonmaakmiddelen zijn welkom. 
Liever geen verse producten die snel bederven. 
 
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  
 
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.  
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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 
 
 

IDEEËNBUS GROENE KERK 
In het entree naast het kantoortje hangt een ideeënbus voor 
tips hoe we de Regenboog zo groen mogelijk krijgen en ook 
voor ideeën om zelf bij te dragen aan een meer duurzame 
samenleving. Schroom niet uw ideeën en tips in de bus te 
doen; Het gaat vaak om kleine dingen. Wat voor de een 
vanzelfsprekend is kan voor een ander een openbaring zijn . 
 
KAMER GEZOCHT 
Vanuit Nicaragua zoekt Astrid Delleman een kamer in Leiden 
voor een Engelssprekende student. Weet iemand iets? 
Contactadres is ene Nederlandssprekende Helga: tel. 06-
46495576.  

 
AGENDA 
 
zondag 1 december  10.00 uur pw. M. Hoogervorst mmv Regenboogkoor 
dinsdag 3 december  20.00 uur liederen en muziek in de advents- en kersttijd (zie boven) 
woensdag 4 december 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 5 december 10.00 uur quilten en andere handwerken 
zondag 8 december  10.00 uur ds. K. Zwart  viering van de Maaltijd  
dinsdag 10 december  20.00 uur liederen en muziek in de advents- en kersttijd (zie boven) 
woensdag 11 december 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 12 december 10.00 uur quilten en andere handwerken 
zaterdag 14 december 10.30 uur adventzingen Kopermolen (zie boven) 
zondag 15 december  10.00 uur ds. M. Buitenwerf 
zondag 15 december  19.00 uur Kerstsamenzang met het Regenboogkoor 
 
 
DIGITALE ADVENTSRETRAITE 1 december 
Zie wat je hoort  
Dit is de titel van de adventsretraite via internet gratis 
aangeboden door de jezuïeten. De retraite gaan van start op 
zondag 1 december 2019.  
Dit is de ambitie van de auteur :  
We gaan niet alleen kijken naar de buitenkant van de dingen, 
we proberen juist naar de binnenkant te kijken. Ik hoop dat de 
deelnemers door de retraite zich de vaardigheid eigen maken 
om, net als de profeten of Jezus of de evangelisten, door de 
gebrokenheid van de wereld heen te kijken, om te zien dat de 
nieuwe wereld waarnaar ze verlangen al lang begonnen is.  
Wie doen mee? 
Aan deze 11de digitale retraite zullen vermoedelijk ruim 
16.000 mensen deelnemen, verspreid over een 1000-tal 
steden en dorpen in Nederland en Vlaanderen 
gebedservaring.  
Hoe doe ik mee?   
Inschrijven kan door je e-mailadres op te geven via 
www.ignatiaansbidden.org. Uitschrijven is steeds mogelijk.   
De deelnemers krijgen een dagelijkse e-mail met bijbeltekst 
en gebedssuggesties, geloofsimpulsen, citaten en tips om 
beter te leren bidden. Hiermee kan je bidden thuis, in een 
kapel, in de trein, wachtend op de tram enz. Met één druk op 
de knop kan je teksten uitprinten..   
Wat meer?  
Er is een gastenboek en er worden  uitwisselingsgroepjes 
aangeboden in parochies, gemeentes, gemeenschappen, 
gebedsgroepen,  thuis ... De website biedt hiervoor een 
eenvoudige werkwijze.   

 
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.  
U kunt hier ook onze vrijwilligers ontmoeten. 
 
KERSTMARKT  ITALIANEN 15 december 
Zondag 15 december tussen de vieringen, houdt de Italiaanse 
parochie een kerstmarkt t.b.v. een goede doel, een project in 
Peru. Ze verkopen dan veelal zelfgemaakte spulletjes en 
lekkernijen.  
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