
 

 
WEEKAGENDA 

 
4 – 11 februari  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 4 februari 
Voorganger pw Marianne Hoogervorst lector Nel Muris 
litassen Jemee en Noëmi organist  Wilfred vd Wal 
ambtsdragers    Cecile Werner, Mieke Tirion creche Molly Wachira, en Elvira Dierickx 
bloemen Maja van Spaandonk kindernevend. Mirjam de Kruijf en Els Frankhuizen 
infotafel Mieke Tirion koffie nd. dienst Annet Ederveen en Alize de Witt 
(hulp)kosters Ronald van Heijningen, Ingrid van Leeuwen, Dagmar Saveur  
collecte 2e mandje: Kerk in Actie, werelddiaconaat 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 28 januari is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar mw.  Nans Vellekoop, Rosmolen. 
 
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.  
 
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 
 
HERDENKINGSBIJEENKOMST HENK VAN BREUKELEN  10 februari 
De Leidse Studenten Ecclesia organiseert een herdenkingsbijeenkomst voor Henk van Breukelen die 10 januari j.l. 
overleden is. Het doel van de bijeenkomst is gezamenlijk om Henk te rouwen en hem te eren met woorden van 
herdenking, afgewisseld met meditatiemomenten en muziek. Iedereen die Henk gekend heeft is van harte welkom. 
De bijeenkomst vindt plaats op 10 februari 15.00 uur in de Hooglandse Kerk 
Contactpersoon: Joep van Buuren, mail: joep@armin.nl tel 06 21 953 610. 
 
ASWOENSDAG 14 februari 
Woensdag 14 februari is het Aswoensdag. Dan begint de 40dagen-of Vastentijd, een tijd van bezinning en inkeer op weg 
naar Pasen. Om 19.30 uur is er een speciale viering m.m.v. het Regenboogkoor waarin we als zichtbaar teken van 
verootmoediging het askruisje kunnen ontvangen.  
 
FILM IN DE REGENBOOG – Amélie  donderdag 15 februari 
Samen genieten van een goeie film. Zoeken naar de diepere betekenis. Een goed gesprek met elkaar na afloop onder 
leiding van ds. Ronald da Costa. Het kan weer bij de film Amélie (Fr. 2001, regie: Jean Pierre Jeunet 
Als in een sprookje verschijnt ze in het leven van wie het verleden niet los kunnen laten. Stiekem zorgt de jonge Parisienne 
Amélie ervoor dat mensen weer verder kunnen. Daarbij valt het geluk haar toe, maar wie is zij zelf? Hoe ver gaat zij in 
haar hulp en hoe vindt zij de ware liefde? Een boeiende romantische film met de bekende muziek van Yann Tiersen. 
Donderdag 15 februari Aanvang 19:30 uur   
Entree: € 5,00 
 

OP DE KOOK TOE 
Gezond en gezellig eten hoeft niet duur te zijn. Samen een lekkere maaltijd klaarmaken en opeten vult niet allen de maag 
maar ook het hart. De Bakkerij organiseert korte kookcursussen voor mensen met een krappe beurs. Behalve tips om 
met weinig geld toch lekker en gezond te koken biedt het samen koken ook goede gelegenheid voor sociale contacten. 
Op 15, 22 februari en 1 maart van 10:00-13:00 zal er in De Regenboog een kookatelier van Op de Kook toe plaatsvinden. 
Opgeven kan via cwesteneng@debakkerijleiden.nl 

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


REGENBOOGDIS vrijdag 23 februari 
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 
 
Let op!!  EUCHARISTIEVIERING op maandag 26 februari 
Wegens andere verplichtingen op de donderdag is de eucharistieviering met pst. Tjeerd Visser verschoven naar maandag 
26 februari. U bent van harte welkom. De viering begint om 19.00 uur, na afloop gelegenheid voor koffie/thee en 
ontmoeting.  
 
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 4 februari  11.30 uur bijeenkomst jongeren 
maandag 5 februari 20.00 uur Leerhuis Veranderend geloven (zie  Bulletin) 
woensdag7 februari 10.00 uur inloop koffieochtend 
zondag 11 februari  10.00 uur leden geloofsgemeenschap 
maandag 12 februari 20.00 uur leeskring boek “Er zijn “ (zie Bulletin) 
woensdag14 februari 10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 14 februari 19.30 uur Aswoensdagviering M. Hoogervorst m.m.v. het Regenboogkoor 
donderdag 15 februari 19.30 uur Film Amélie (zie boven) 
zondag 18 februari 10.00 uur ds. H. Snoek  viering van de Maaltijd     m.m.v. het Regenboogkoor 
maandag 19 februari 20.00 uur Leerhuis Veranderend Geloven 
 
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. 
Namens de Algemene Kerkenraad, de scriba 
 
ZANGMIDDAG OOSTERHUISLIEDEREN in Alphen 10 februari 
Zaterdagmiddag 10 februari zijn we van 14.00-17.00 uur weer in de Oudshoornsekerk te gast. Onder de bezielende 
leiding van dirigent Saskia ten Have en ondersteund door pianist Ad Hesseling. Samen stuwen zij ons zingen naar een 
mooi muzikaal niveau. Elk lied krijgt een korte introductie om de bedoeling dichterbij te halen. Naast de vierstemmige zijn 
er dit keer ook een aantal eénstemmige liederen opgenomen. Halverwege de middag is er even een pauze. En we 
besluiten de middag met een eenvoudige Vesper. Daarin komen sommige liederen terug en functioneren ze in hun 
religieuze setting.   
Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij. Partituur-boekjes zijn verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding. 
Tijd:  Zaterdag 10 februari van 14.00 tot 17.00 uur. 
Plaats: Oudshoornsekerk, Oudhoornseweg 90, 2401 LC Alphen aan den Rijn.  
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