
 

 
WEEKAGENDA 

 
21 - 28  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 21 januari 
Voorganger ds. Kees Zwart .  lector  Corine Knoester    
junior litas Anouk senior litas ??  kindernevend. Barbara Heubeck en Els Frankhuizen 
beamer  Yaran Kaelani    ambtsdragers    Swanette Jukema en Peterhans vd Broek 
organist Wilfred van de Wal   koor:   Regenboogkoor olv Hendrik Vonk 
bloemen  Maja van Spaandonk  (hulp)kosters Ronald v Heijningen, Ilse en Tjeerd Jansen.  
koffie nd. dienst   Berry Elstak en Elly Visser  collecte 2e mandje: PGL : oecumene : week van de eenheid 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 14 januari is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar mw. Juul Ridder -Tee.  
 
PROFIEL NIEUWE PREDIKANT 
Leden van onze geloofsgemeenschap, wijkkerkenraad en AKM hebben de afgelopen tijd hard nagedacht over het profiel 
van de te beroepen predikant. Op zondag 21 januari om 11.15 uur in aansluiting op de viering, willen wij onze ideeën over 
de te beroepen predikant presenteren en de gelegenheid geven om daarop te reageren. Het plan is dat de wijkkerkenraad 
en AKM op 23 januari het profiel vaststellen.  
Peterhans van den Broek.  
 
PALMTAKJES 
Het is dit jaar vroeg Pasen en dus ook vroeg Aswoensdag. Wij vragen u daarom komende weken de palmtakjes die u 
vorig jarig uitgereikt hebt gekregen op Palmzondag en voor zover u die bewaard hebt, weer in te leveren bij de 
Regenboog. We maken daar  as van die gebruikt wordt op Aswoensdag.  
 
BIJEENKOMST JONGEREN VAN DE REGENBOOG 

Een oproep aan alle jongeren van de Regenboog te reageren op de brief die ze gekregen hebben. 
Meld je aan voor de bijzondere viering en bijeenkomst op 4 februari in de Regenboog. We hebben 
jullie nodig om te weten wat we voor jullie kunnen doen. 
Ook aan de ouders doen wij een oproep om hun kinderen te wijzen op het belang van deze 
bijeenkomst en hen aan te sporen mee te doen. 
Marianne Hoogervorst en Martin de Groot  
 
KOFFIE-INLOOPOCHTEND 
Elke  woensdagochtendstaan om 10.00 uur koffie en thee klaar voor wie zin heeft in een praatje en wat gezelligheid. Tot 
11.30 uur kan iedereen binnenlopen 
 
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.  
 
 

mailto:ingridjam@hotmail.com
http://www.deregenboogmerenwijk.nl/


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. 
 
WOORD VAN DE MAAND        “DE GRIJZE VLAKTE “ 
Steeds meer wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van de klimaatverandering die gaande is. Berichten van veraf over 
extreme regenval, stormen en kou komen veel voor in de nieuwsberichten. Tijdens dit schrijven het volgende bericht op 
een radiozender: in de Zwitserse en Franse Alpen is extreem veel sneeuw gevallen. In Val Thorens, een 
wintersportgebied, is meer dan een meter sneeuw gevallen op het pakket dat er al lag. Vanwege groot lawinegevaar voor 
wintersporters wordt geadviseerd binnen te blijven. Ook in ons kleine Nederlandje ontkomen we niet aan de gevolgen 
van de klimaatverandering. De seizoenen lijken wat te veranderen. De afgelopen winters zijn een stuk milder geworden 
en veelal ook natter. De gemiddelde jaartemperatuur loopt op. Ook komen er opvallend veel hoosbuien voor. Het 
verwerken door de waterschappen van deze extreme hoeveelheid water die in korte tijd naar beneden komt, wordt 
moeilijker. Hierbij wordt steeds vaker gekeken naar de individuele huishoudens om hun steentje bij te dragen. Eigenlijk 
moet in dit geval het spreekwoord wat aangepast worden. Er moeten meer steentjes worden weggedragen. 
Weggedragen, zodat er meer ruimte komt voor aarde, begroeiing en hemelwater afvoer.  De huidige trend is om 
“prachtige” grijze steenvlakken te creëren met daarop potten om wat groen in de tuin te behouden. Dit bemoeilijkt het 
opvangen en verwerken van deze hoosbuien behoorlijk.  
We staan aan het begin van het jaar 2018. Veelal een periode waarin plannen voor het net begonnen jaar worden 
gemaakt. In het vroege voorjaar de tuin aanpakken!! Schoonmaken en opnieuw inrichten. Een geweldig idee om dan 
direct de tuin te vergroenen! Weg met de grijze vlakte!!    Groene kerk  
 
AGENDA 
zondag 21 januari 10.00 uur ds. Kees Zwart     viering van de Maaltijd   m.m.v. het Regenboogkoor 
zondag 21 januari 11.15 uur bijeenkomst over het beroepen van een nieuwe predikant (zie boven) 
maandag 22 januari 20.00 uur Leerhuis veranderend geloven (zie Bulletin) 
maandag 22 januari 20.00 uur leeskring “Er zijn “  
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 
woensdag 31 januari 10.00 uur inloop koffieochtend 
zondag 4 februari  10.00 uur Marianne Hoogervorst pw.  Taizé-viering 
zondag 4 februari  11.30 uur bijeenkomst jongeren 
maandag 5 februari 20.00 uur Leerhuis Veranderend geloven (zie  Bulletin) 
 
KINDERCONCERT MARCEL EN LYDIA IN DE MAREKERK  3 februari  
Al tientallen jaren zijn Marcel en Lydia een begrip in Nederland. In februari komen zij naar Leiden! Het cluster 
Binnenstadskerken van de Protestante Gemeente Leiden organiseert samen met Marcel en Lydia een gratis 
kinderconcert op zaterdagmiddag 3 februari in de Marekerk. Een spetterend concert waarvoor wij alle kinderen en hun 
ouders, opa’s of oma’s van harte uitnodigen! Liedjes met een Bijbelse inhoud, maar ook situaties uit het dagelijks leven 
die voor kinderen herkenbaar zijn, passeren de revue. Met vrolijkheid en humor vieren wij feest! Dit belooft een 
fantastische middag te worden. 
De kerk is open vanaf 14.30 uur en om 15.00 uur gaan we met zijn alle genieten van de dit bijzondere kinderconcert. 
Kom lekker zingen en luisteren op 3 februari in de Marekerk! 
 
BEGROTINGEN DIACONIE EN PGL 2018 TER INZAGE 
De Begroting 2018 van de Diaconie van de Protestantse gemeente te Leiden en de Begroting 2018 van de PgL zijn in 
eerste lezing vastgesteld op de Algemene Kerkenraad van 21 november 2017. Inzage-exemplaren vindt u op de tafel in 
de hal. Tevens zijn de begrotingen met toelichting te downloaden van de website van de P.g.L.. Tot slot liggen de 
begrotingen vanaf maandag 22 januari twee weken ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Het bureau aan de Van 
Vollenhovenkade 22, is geopend van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. De begrotingen worden 
definitief vastgesteld op de Algemene Kerkenraad van 20 februari. Eventuele reacties kunt u tot uiterlijk maandag 5 
februari richten aan: Kerkelijk Bureau, T.a.v. scriba P.g.L., Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden. 
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