
 

 

 
WEEKAGENDA 

 
 22  december  2019 – 5 januari 2020 

 
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 22 december  
1e lezing: Jesaja 7, 10-17; 2e lezing: Matt. 1, 18-25 
voorganger M. Hoogervorst pw 
ambtsdragers    Swanette Jukema, Ingrid weitenberg  
lector  Corine Knoester 
kindernevend.  Els Frankhuijzen 
organist  Wilfred van de Wal 
beamer  Yaran Kaelani 
koster   Jos Huisman 
(hulp)kosters Ingrid van Leeuwen, Wil Sluijter 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Trudie Buitenbos, Alize de Witt  
crèche  Nizet Dijkstra, Mijke & Maran van de Berg 
collecte   1e: geloofsgemeenschap Regenboog  
  2e : Diaconie/ De Bakkerij 
   
BLOEMENGROET 
Zondag 8 december is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar Pieter Schrijnen, 
Goudsbloem,  en Hendrik Vonk, Utrecht 
 
2E COLLECTE KERSTMORGEN –  
Een teken van hoop en vertrouwen :  ZOMERBONNEN 
Het licht van Kerstmis is een teken van hoop en vertrouwen 
van God aan de wereld en van mensen van goede wil die in 
het voetspoor van Christus zorg willen dragen voor elkaar.  
Om welvaart en overvloed te delen met hen die het minder 
goed hebben: Zomerbonnen brengen een beetje verlichting 
voor mensen in financieel zware tijden. Doet u ook dit jaar 
weer mee? U kunt ook geld overmaken aan de Bakkerij: 
Rekeningnummer:  NL 46 INGB 0000 097065 t.n.v.  Diaconie 
Protestantse               gemeente Leiden o.v.v. 
Zomerbonnenactie 2020  
Zie ook website:  www.debakkerijleiden.nl   
 
WEEKAGENDA 
Deze weekagenda is voor twee weken. Op 5 januari komt 
weer een nieuwe weekagenda uit. 
 
VIERING ZONDAG 5 JANUARI: 
                        EEN ‘GROENE DRIEKONINGEN’ 
Op zondag 5 januari vieren wij Driekoningen. Alle kinderen 
mogen verkleed als koningen naar de kerk komen! De 
projectgroep Groene Kerk heeft deze eerste viering van 2020 

met ds. Mirjam Buitenwerf voorbereid. In deze viering zal, 
naast de intocht van de ‘koningen’, het thema duurzaamheid 
centraal staan. Naast het eerste en tweede mandje zal er een 
extra “ömgekeerde collecte” worden gehouden: iedereen pakt 
een kaartje, waarop een duurzame activiteit staat, om de 
komende week uit te voeren. Dit past prima bij de goede 
voornemens voor het nieuwe jaar! Tijdens de koffie zijn leden 
van de projectgroep Groene Kerk aanwezig om een 
toelichting te geven. Enige weken later zal er na de viering 
naar ieders ervaring worden gevraagd. Wij hopen op een 
inspirerende viering!     
Piet Pouw 
 

 
KERSTVIERINGEN IN DE REGENBOOG 
 
Kinderkerstfeest, 24 december, 18.00 uur 
Drie wijze mannen hebben door hun sterrenkijkers een heel 
bijzondere ster gezien. Ze gaan op weg, en na een lange reis 
komen ze aan in.... Leiden! Wil je weten hoe dat verder gaat? 
Kom dan op kerstavond 24 december naar het 
kinderkerstfeest in de Regenboog! 
Het kinderkerstfeest begint om 18.00 uur. We gaan luisteren  
en kijken naar het verhaal ‘Een ster in Leiden’, en zingen 
bekende kerstliedjes. Iedereen is van harte welkom: kinderen, 
vaders, moeders, opa’s en oma’s.  
 

Kerstnachtviering, 24 december, 21.30 uur 
Sfeervolle viering waarin pastoor Van Ogtrop voorgaat, met 
muzikale omlijsting door het koor Arcobaleno. 
 

Kerstmorgenviering, 25 december, 10.00 uur 
Samen vieren we op feestelijke wijze Kerst, het feest van het 
licht van het Kind. Marianne Hoogervorst (pastoraal werker) 
en ds. Mirjam Buitenwerf gaan samen voor in deze viering. 
We vieren de Maaltijd van de Heer met brood en wijn, en 
druivensap voor de kinderen. Met medewerking van het 
Regenboogkoor. 
 

 
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 
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van de Bijbel, om daarna onze eigen beelden en de bijbelse 
achtergronden bij elkaar te brengen. (→  z.o.z.) 
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). 
 
POËZIEMIDDAG 8 januari 
Woensdag 8 januari tussen 14.00 en 15.30 uur lezen wij nog 
een enkel gedicht van Neeltje Maria Min. Daarna gaan wij 
verder met het thema “het (klein)kind”, met ontroerende, soms 
grappige teksten van o.a.  Fleur Bourgonje, Vasalis, Ida 
Gerhardt en Ted van Lieshout. Een middag om nu al in de 
(nieuwe) jaaragenda te schrijven. 
Ronald da Costa leidt de middag.  Kosten € 5,00 
Opgave bij Anja Rijken tel 071 5216606 
 
NIEUWJAARSCONCERT 12 januari 
Voor de vijfde keer willen we samen het nieuwe jaar beginnen 
met een muzikale middag. Het concept slaat aan bij zowel het 
publiek als de musici. Een goede reden om dit jaar op 
dezelfde leest een middag te organiseren. Muziek voor 
iedereen door een aantal enthousiaste musici.  

Een eigen Merenwijks Nieuwjaars Concert.  
Individuele optredens van musici uit de Merenwijk en de 
Regenboog in het bijzonder. 
Het concert duurt van 15:00 uur tot 17:30. Daarna kunnen we 
met elkaar nog even gezellig napraten in de 
ontmoetingsruimte. 
De toegang voor het concert is gratis, met een deurcollecte 
voor het bestrijden van de kosten. 
Het nieuwjaarsconcert is door en voor iedereen. Het wordt, 
door de verschillende optredens, een heel afwisselend 
programma met instrumentale muziek maar ook met zang. 
Komt allen genieten van dit heerlijk gevarieerd programma! 
 
KOFFIE-INLOOPOCHTEND  iedere woensdag  
Iedere woensdag staat 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 

 
AGENDA 

 
Kerstvieringen 
 
dinsdag 24 december  18.00 uur Kinderkerstfeest met ds. M. Buitenwerf 
dinsdag 24 december  21.30 uur Nachtmis met H.J. van Ogtrop pr. en mmv koor Arcobaleno 
woensdag 25 december 10.00 uur Kerstviering met ds. M. Buitenwerf en pw. M Hoogervorst 
      mmv  Regenboogkoor 
 
zondag 29 december  10.00 uur leden geloofdgemeenschap 
geen oudejaarsviering op 31 december  
 
zondag 5 januari 2020 10.00 uur ds. M. Buitenwerf ‘groene’ Driekoningenviering (zie boven) 
woensdag 8 januari  10.00 uur inloop koffie-ochtend 
woensdag 8 januari  14.00 uur poëziemiddag (zie boven) 
donderdag 9 januari   10.00 uur quilten en andere handwerken (zie boven) 
 
zondag 12 januari  10.00 uur M. Hoogervorst pw 
zondag 12 januari  15.00 uur Nieuwjaarsconcert (zie boven) 
  
 
Kompassiesoep - 2e Kerstdag 2019 
Op tweede kerstdag  organiseert het Levensbeschouwelijk 
Platform Leiden voor de vijfde keer  de Kompassiesoep. 
Namens alle geloofsovertuigingen in Leiden wordt op het 
Stationsplein rondlunchtijd  van 12.00 tot 14.30 uur  aan 
voorbijgangers soep en een kerstgroet aangeboden. Het is 
een prachtige gelegenheid om symbolisch uiting te geven aan 
compassie, een begrip dat in elke godsdienst en 
levensbeschouwing is geworteld.  De soep wordt elk jaar 

gemaakt en uitgedeeld door vrijwilligers. Ook voor deze editie 
zijn wij op zoek naar mensen die voor tweede kerstdag 
vegetarische pompoen- of linzensoep willen maken, en naar 
vrijwilligers om de soep vanuit op het Stationsplein aan te 
bieden.  Het recept voor de soep krijgt u van ons. Wij vinden 
het ook leuk als u op 2e kerstdag bij ons langskomt voor een 
kopje soep en een ontmoeting.  
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Voor meer informatie over dit initiatief, en het toezeggen van 
medewerking voor het maken van soep en/of het uitdelen 
hiervan kunt u contact opnemen met  
Lex Ras -lexras54@gmail.com  
of Chris Kleijweg cmkleijweg@gmail.com 
 
 
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 
 
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  
 

VOEDSELBANK 
Denkt u bij uw kerstinkopen ook aan de mensen voor wie het 
dagelijks brood geen vanzelfsprekendheid is? Gun ze een 
goede maaltijd met de feestdagen. 
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. 
 
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 . 
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