
 

 
WEEKAGENDA 

 
7 – 14  januari 2018 

 
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 
iemand van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
DE VIERING VAN VANDAAG,  
voorganger    ds. Barbara Heubeck   lector Jan Vis    
kindernevendienst Truus de Haan    litas  Simone en Janne 
organist      Frank Resseler    beamer Lex vd Berg 
ambtsdragers    Ingrid Weitenberg, Frans Jagtman crèche Molly W en Marlide J 
(hulp)kosters    Ronald v Heijningen, Martha Z Jan M.  koffie na de dienst  Maria Machaj en Wil Sluijter 
 
KOFFIE-INLOOPOCHTEND 
Elke  woensdagochtendstaan om 10.00 uur koffieen thee klaar voor wie zin heeft in een praatje en wat gezelligheid. Tot 
11.30 uur kan iedereen binnenlopen 
 
LEERHUIS OVER “VERANDEREND GELOVEN” 
Hans Snoek heeft onlangs een boek geschreven over veranderend geloven. Daar wil hij nu een leerhuis over geven. Doel 
van het leerhuis is om de geloofsveranderingen sinds onze jeugd en de oorzaken daarvan op het spoor te komen. Het 
helpt ons het eigen geloof bewuster te beleven.  
Data: maandag  8 en 22  januari , 5 en 19 februari, 5 en 19 maart;  tijd: 20.00-21.30 uur   
Aanmelden:   via mail naar Hans Snoek ( hsnoek56@gmail.com )  
 
NIEUWJAARSBORREL 7 januari 2018 
Op 7 januari 2018 wensen wij als leden van onze geloofsgemeenschap elkaar een goed en gezegend nieuwjaar toe. Dat 
doen wij onder het genot van een glaasje en wat lekkers na de viering op die dag, waarop Barbara Heubeck zal voorgaan.  
U bent allen van harte uitgenodigd. 
Namens de AKM  Ester Korbee 
 
POËZIEMIDDAG “LIEF, LIEVER, LIEFST” 10 januari 
De vorige keer zijn wij begonnen met dit thema. Woensdag 10 januari om 13.30 lezen wij verder vanaf het gedicht van 
Roel Richelieu van Londersele. Verder komen verzen van Adriaan Morriën, Elly de Waard en Gerrit Komrij aan bod.  
De aanwezigen van de vorige keer wordt gevraagd hun teksten mee te nemen. Voor degenen die er niet waren, zijn er 
extra exemplaren. 
Leiding: Ronald da Costa. Opgave: Anja Rijken (tel. 071-5216606) Bijdrage €5,00 
  
NIEUWJAARSCONCERT 14 januari 
Voor de derde keer willen we samen het nieuwe jaar beginnen met een muzikale middag.. Een eigen Merenwijks 
Nieuwjaars Concert. Het nieuwjaarsconcert is door en voor iedereen. Het wordt een heel afwisselend programma met 
instrumentale muziek maar ook met zang. Komt allen genieten van dit heerlijk gevarieerd programma! 
Het concert duurt van 15:00 tot 17:30 uur. 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. 
Edo Elstak 
 
VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE 
In onze geloofsgemeenschap zijn veel vrijwilligers actief. Sterker nog: zonder de vrijwilligers kunnen wij niet zijn wie we 
willen zijn: een open, warme en inspirerende geloofsgemeenschap in onze wijk. Op zondag 14 januari as. zal tijdens de 
viering hier nadrukkelijk aandacht aan worden besteed en na de viering is er een feestelijke koffie. Goede redenen dus 
om op zondag 14 januari  naar de Regenboog te gaan. Van harte uitgenodigd!!! 
namens de AKM, Cecile Werner 
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KOFFIE / THEE  IN 2018 
Koffie en thee kosten geld. Daarom is de prijs van een beker 0,50 euro. U kunt dat bedrag in de ‘koffiebus’ stoppen, elke 
keer als u een beker drinkt. Het is voor u, voor de geldtellers en voor de AKM gemakkelijker als u uw geraamde koffie / 
theekosten in 2018 in 1 keer betaalt. Ik wil u daarom van harte uitnodigen dat te doen, door dat bedrag over te maken op 
de girorekening van de AKM:  NL70 INGB 0002 5811 91 onder vermelding van ‘koffie 2018’. 
Bert Minne, penningmeester AKM 
 
EUCHARISTIEVIERING donderdag 25 januari 
Donderdag 25 januari is er weer een Eucharistieviering in het Stiltecentrum met pst. Tjeerd Visser. U bent van harte 
welkom. De viering begint om 19.00 uur, na afloop gelegenheid voor koffie/thee en ontmoeting.  
 
REGENBOOGDIS vrijdag 26 januari 
Vrijdag 26 januari kunt u weer om 18.00 uur in de Regenboog aanschuiven voor een heerlijk en gezellige maaltijd.  
De kosten bedragen € 8, 00 p.p. bij binnenkomen te voldoen.  
Gelieve zich van tevoren op te geven bij Maja van Spaandonk tel : 5214359, e-mail: maja.v.spaandonk@live.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. 
 
AGENDA 
 
zondag 7 januari  11.30 uur Nieuwjaarsborrel AKM  
maandag 8 januari 20.00 uur Leerhuis veranderend geloven (zie boven) 
woensdag 10 januari 10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 10 januari 13.30 uur poëziemiddag o.l.v. Ronald da Costa (zie boven) 
zondag 14 januari 10.00 uur Marianne Hoogervorst pw. 
zondag 14 januari 15.00 uur Nieuwjaarsconcert (zie boven) 
woensdag 17 januari 10.00 uur inloop koffieochtend 
zondag 21 januari 10.00 uur ds. Kees Zwart     viering van de Maaltijd 
     m.m.v. het Regenboogkoor 
maandag 22 januari 20.00 uur Leerhuis veranderend geloven (zie boven) 
woensdag 24 januari 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 25 januari 19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum 
vrijdag 26 januari  18.00 uur Regenboogdis (zie boven) 
zondag 28 januari 10.00 uur ds. Pieter Korbee 
 
Vrijwillige organisator gevraagd voor de Algemene Kerkenraad 
De Algemene Kerkenraad(AK) is op zoek naar iemand die het leuk vindt om zaken te regelen en geïnteresseerd is in wat 
er in andere wijken leeft. Iemand ook, die zich wil inzetten voor de Protestantse gemeente te Leiden, zodat ook in de 
toekomst vitale geloofsgemeenschappen kunnen blijven bestaan. 
Het dagelijks bestuur (moderamen), zoekt een secretaris (scriba) die: 
- de vergaderingen van het moderamen en AK (mede) voorbereidt; correspondentie afhandelt;  besluitvorming 
coördineert; communicatief vaardig is en kan plannen en organiseren. 
De scriba wordt ondersteund door het Kerkelijk bureau (o.a. postlijst, archivering en notulering). Daarnaast is het mogelijk 
om een training te volgen. Er is een open houding naar de invulling van het ambt door een duo, zoals nu al in enkele 
wijken gebeurt. De scriba is als ambtsdrager ‘aangewezen’ door zijn of haar wijkgemeente als boventallig lid van de AK. 
Tijdsbeslag per jaar: ten minste 14 avonden (vergaderingen) en 1 tot 2 dagdelen per week. 
Interesse? Neem dan contact op met de voorzitter Foort van Oosten (06-229 751 23) of met de huidige scriba Michael 
Korbee (06-836 272 62) 
 
BOODSCHAPPENLIJSTJE VOOR DE VOEDSELBANK 
In onze welvarende wereld zijn er steeds meer mensen die tussen de wal en het schip vallen en geen geld hebben voor 
hun dagelijks brood. Vergeet uw behoeftige medemens niet. Koop in deze wintertijd ook voor hen een extraatje. U kunt 
uw gaven deponeren in het kastje onder de tafel in de hal. 
Bijzonder gevraagd worden: 
Vis of vlees in blik   -  Peulvruchten( gedroogd of in blik)  -  Noten  -  Gesteriliseerde (houdbare) melk 
Gedroogde vruchten  -  Volkoren granen, zilvervliesrijst  -  Zonnebloem- of olijfolie  -  Kruiden 
Ook zeep, shampoo en schoonmaakmiddelen zijn welkom. 
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