
 

 

 
WEEKAGENDA 

 
8 - 15 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 Ada 
Minne van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander 
over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING 8 december  
1e lezing: Micha 4, 1 – 8; 2e lezing: Matt. 3, 1 - 12 
voorganger ds. K. Zwart 
ambtsdragers    Ingrid Weitenberg, Truus de Haan  
lector  Jan Vis 
kindernevend.  Mirjam de Kruijf 
organist  Frank Resseler 
beamer  Bas  van de Berg 
koster   Okko BLoem 
(hulp)kosters Marianne de Kuijper, Bea Offereins 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Jeannet Korteweg, Joke Aniba  
crèche  Nizet Dijkstra, Elvira Dierickx 
collecte   1e: geloofsgemeenschap Regenboog  
  2e : Protestantse Gemeente Leiden 
   
BLOEMENGROET 
Zondag 1 december is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar Anong Vording 
 
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! 
 
LABYRINT IN DE REGENBOOG 10  december 
Dinsdag 10 december ligt om 20 uur weer het labyrint in de 
kerkzaal in de Regenboog. U/ jij bent uitgenodigd om daarin 
in stilte op weg te gaan vol verwachting, We laten ons daarbij 
inspireren door het verhaal van de aankondiging van Jezus 
geboorte.  
Contact: Barbara Heubeck-Duijts 071-522 34 03 
 
KERST “KOFFIE” CONCERT 18 december 
Op woensdag 18 december geeft Het Lorekoor  
een Kerst *Koffie*Concert in de Regenboog.  
Aanvang 10.30 uur, inloop vanaf 10.00 uur. 
Dirigent:  Marlies Huitink ; Accordeon: Jacqueline Edeling; 
Piano: Eveline Timmermans 
Allen van harte welkom. 
Het Lorekoor. 

 
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.  
 
FILM IN DE REGENBOOG 18 december  
Je l'aimais 
Wanneer Cloé door haar man in de steek is gelaten, is ze 
radeloos. Ze vertrekt met haar twee dochtertjes naar het 
vakantiehuis van haar schoonvader Pierre (een pracht rol van 
Daniël Auteuil). Hij vertelt haar het verhaal van zijn eigen 
leven, de relatie die hij begon met de jonge Mathilde. 
Wanneer blijkt dat het niet om een avontuur gaat, maar om 
een grote liefde, staat Pierre voor de keuze tussen zijn  
vertrouwde gezin of een nieuw leven. Hij koos toen voor 
zekerheid, maar waren zijn motieven zuiver? En als hij het kon 
overdoen, zou hij dan nog dezelfde keuze maken? Ongemerkt 
helpt hij door zijn verhaal Cloë verder op haar weg. 
Regisseuse Breitman laat haarscherp de ernst van het 
dilemma zien. Een film om over na te praten 
Aanvang 19.30  Kosten € 5,00, 
Inleider en gespreksleider: Ronald da Costa 
 
REGENBOOGDIS KERSTLUNCH 20 december 
Als aanloopje naar de kerstdagen nodigen de koks van de 
Regenboogdis u uit voor een feestelijke kerstlunch op 20 
december. 
De lunch begint om 12.30; de kosten bedragen 6 euro. 
Wilt u zich uiterlijk dinsdag 17 december opgeven bij Karin 
van Dorsselaer (karin@super-script.nl of 0654941503) 
Tot ziens! 
 
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. 
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VOEDSELBANK 
Denkt u bij uw kerstinkopen ook aan de mensen voor wie het 
dagelijks brood geen vanzelfsprekendheid is? 
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. 
 
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  
 
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 
 

AGENDA 
 
dinsdag 10 december  20.00 uur liederen en muziek in de advents- en kersttijd (zie boven) 
dinsdag 10 december  20.00 uur Labyrint lopen (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  11.15 uur kerstmarkt Italianen (zie boven) 
zondag 15 december  19.00 uur Kerstsamenzang met het Regenboogkoor 
dinsdag 17 december  20.00 uur liederen en muziek in de advents- en kersttijd (zie boven) 
woensdag 18 december 10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 18 december 10.30 uur Koffieconcert door het Lorekoor (zie boven) 
woensdag 18 december 19.30 uur Film in de Regenboog : Je l’aimais  (zie boven) 
donderdag 19 december 10.00 uur quilten en andere handwerken 
vrijdag 20 december  12.30 uur Regenboogdis lunch (zie boven) 
zondag 22 december  10.00 uur pw. M. Hoogervorst 
 
DIGITALE ADVENTSRETRAITE Zie wat je hoort  
Dit is de titel van de adventsretraite via internet gratis 
aangeboden door de jezuïeten. De retraite is van start gegaan 
op 1 december, maar u kunt elk moment inhaken.  
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. 
 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, 
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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. 
 
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 . 
 
LEERHUIS NIEUWE TESTAMENT  
- Onzevader 
Het Onzevader is misschien wel de bekendste en meest 
gebruikte bijbeltekst (Matteüs 6:9-13). Het gebed bestaat uit 
korte regels die stuk voor stuk aanleiding geven tot verdere 
verdieping én een goed gesprek over ons eigen geloof. In zes 
avonden bespreken we het gebed – we starten steeds in het 
heden: welke associatie roept een regel of een thema bij ons 
op; vervolgens verdiepen we ons in bijbelteksten uit Oude en 
Nieuwe Testament om de regel te begrijpen vanuit de wereld 
van de Bijbel, om daarna onze eigen beelden en de bijbelse 
achtergronden bij elkaar te brengen. Uiteraard zal er ook 
aandacht zijn voor de boeiende ontstaansgeschiedenis van 
het gebed. 
 

Het leerhuis wordt gegeven door Rieuwerd Buitenwerf 
(bijbelwetenschapper & directeur Nederlands 
Bijbelgenootschap) en vindt plaats op maandagavonden, 
van 20.00-22.00 uur in de Regenboog. Data: 20 januari, 3 en 
18 februari (NB 18 februari is bij uitzondering een 
dinsdagavond), 9 en 30 maart, 6 april. Opgave bij 
Rieuwerd.Buitenwerf@gmail.com (of per telefoon: 071-
7854086, na 20.00 uur). 
 
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’ 
 
EUCHARISTIEVIERING 23 januari 2020 
Donderdag 23 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 
 
 


