
 

 

WEEKAGENDA 
 

12 - 19  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 Ada 
Minne van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander 
over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING 22 december  
1e lezing:  2e lezing  
voorganger pw. M. Hoogervorst 
ambtsdragers    Truus de Haan, Peter Paulus  
lector  Ruurt Jukema 
litas  Brechje en Liewe 
kindernevend.  Barbara Heubeck 
organist   
beamer  Bas Botsf 
koster   Okko Bloem 
(hulp)kosters Marianne de Kuijper, Dagmar Saveur 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Jeannet Korteweg, Wil Sluijter 
crèche   
collecte   1e: geloofsgemeenschap Regenboog  
  2e : Protestantse Gemeente Leiden 
    

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! 

 
ACTIE KERKBALANS 
De komende week gaan onze vrijwilligers weer op pad om de 
bekende envelop voor de actie kerkbalans bij u te bezorgen.  
Geven en ook ontvangen – als spiegelbeeld daarvan – zijn 
Bijbelse kernwoorden. Wij ontvangen om te geven en geven 
om ook weer te ontvangen. Geven aan onze geloofs-
gemeenschap stelt haar in staat haar vele en omvangrijke 

taken te vervullen. Met uw hulp kan onze kerk haar functie in 
onze geloofsgemeenschap en samenleving vervullen.  
Degenen (PKN) die zich hebben aangemeld voor ‘Kerkbalans 
digitaal’ ontvangen een email bericht om een toezegging te 
kunnen doen.  
Edo Elstak 
 
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. (→  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). 
 
LET OP !!! 
EUCHARISTIEVIERING maandag 20 januari  
In januari is de eucharistieviering niet op de 4e  donderdag 
maar op maandag en wel maandag 20 januari  
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  
 
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 
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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 
 
VOEDSELBANK 
Dit jaar, 2020, zijn er weer meer mensen voor hun dagelijks 
eten afhankelijk van de voedselbank. Deel met hen van uw 
overvloed. Misschien hebt u nog wat lekkers over van de 
feestdagen en hebt u een voornemen gemaakt niet te dik te 
worden. 

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. 
 
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 . 
P.S. hoe is het u vergaan met de opdracht van de 
‘omgekeerde collecte’ van vorige week? 

 
AGENDA 

 
zondag 12 januari  10.00 uur M. Hoogervorst pw 
zondag 12 januari  15.00 uur Nieuwjaarsconcert (zie boven) 
woensdag 15 januari  10.00 uur inloop koffie-ochtend 
donderdag 16 januari  10.00 uur quilten en andere handwerken (zie boven) 
 
zondag 19 januari  10.00 uur pw. M. Claassens m.m.v. het Regenboogkoor 
 

maandag 20 januari – dinsdag 28 januari  Actie Kerkbalans 
 
maandag 20 januari  19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum (zie boven) 
maandag 20 januari  20.00 uur Leerhuis Onzevader (zie boven) 
woensdag 22 januari  10.00 uur inloop koffie-ochtend 
donderdag 23 januari  10.00 uur quilten en andere handwerken (zie boven) 
 
zondag 26 januari  10.00 uur ds. M. Buitenwerf, viering van de Maaltijd 
dinsdag 28 januari  19.30 uur telavond actie kerkbalans 
woensdag 29 januari  10.00 uur inloop koffie-ochtend 
donderdag 30 januari  10.00 uur quilten en andere handwerken (zie boven) 
vrijdag 31 januari  18.00 uur Regenboogdis 
 
zondag 2 februari  10.00 uur pw. M. Hoogervorst m.m.v. kerkorkest  
maandag 3 februari  20.00 uur Leerhuis Onzevader (zie boven) 
woensdag 5 februari  10.00 uur inloop koffie-ochtend 
donderdag 6 februari  10.00 uur quilten en andere handwerken (zie boven) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lodewijkaltewischer@online.nl

