
 

 
WEEKAGENDA 

 
11 - 18 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 11 februari 
Voorganger Edo Elstak, Ingrid Weitenberg litassen  Anne en Mijke  
kindernevend. Barbara Heubeck, Bas Bots ambtsdragers    Harry Delemarre, Joke Langeveld 
organist   Michiel Ras    fluit:  Jan-Pascal van Best 
crèche  Lilianne Ras, Guusje Langeveld beamerist: Lex van de Berg 
koffie nd. dienst   Binny en Han Nagelkerke   infotafel  Ada Minne 
bloemen  Maja van Spaandonk   (hulp)kosters Jos Huisman, Marijke Hulshof, Dagmar Saveur  
collecte   1e mandje : pastoraat Regenboog 2e mandje: Diaconie  
 
BLOEMENGROET 
Zondag 4 februari  is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar Willem en Maria Zietse, Cameliadal. 
 
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 
 
ZINGEN OP PAASMORGEN 
Arcobaleno zal de dienst op de ochtend van Pasen al zingend ondersteunen. Ben je bas of tenor en kun je vrij snel nieuwe 
muziek aanleren, dan ben je heel welkom. Sopraan en alt mag ook, trouwens. We oefenen elke zaterdag vanaf 17 
februari, tussen 4 en half 6 in de Regenboog. Het is erg leuk om samen mooi te zingen!  

Mail even als je mee wilt doen: pieterschrijnen@gmail.com.   Pieter Schrijnen 

 
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  donderdag 15 februari 
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 
 
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 

mailto:ingridjam@hotmail.com
http://www.deregenboogmerenwijk.nl/
mailto:pieterschrijnen@gmail.com
mailto:cwesteneng@debakkerijleiden.nl
mailto: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.  
 
ONZE KERKTUIN 
Voor wie de winter al een beetje beu is, kom eens kijken in de kerktuin. Het voorjaar straalt je er tegemoet met knalgele 
akonieten, groepjes blauwe en paarse irisjes, bloeiende krokussen en een veelheid aan sneeuwklokjes.  
De lente is in aantocht! 
 
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 
 
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 
dinsdag 20 februari laatste dag inleveren kopij Bulletin 45 -2  
woensdag 21 februari 10.00 uur inloop koffieochtend 
vrijdag 23 februari 18.00 uur Regenboogdis (zie boven) 
zondag 25 februari 10.00 uur C. Hofschreuder pw 
maandag 26 februari 19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum 
woensdag 28 februari 10.00 uur inloop koffieochtend 
zondag 4 maart  10.00 uur M. Hoogervorst pw. 
 
 
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) 
 
 


