
 

 
WEEKAGENDA 

 
18 - 25 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 18 februari 
Voorganger ds. Hans Snoek   litassen  Guusje en Loes  
kindernevend. Ella Veenstra, Bas Bots  ambtsdragers    Mieke Tirion, Swanette Jukema 
organist   Wilfred vd Wal   koor  Regenboogkoor o.l.v. Hendrik Vonk 
beamer  Teun Langeveld   (hulp)kosters  Ronald v Heijningen, Tjeerd en Ilse Jansen 
crèche  Claudia Rahn, Marlide Jukema koffie nd. dienst   Trudy Buitenbos, Joke v Maren  
bloemen  Maja van Spaandonk   infotafel  Roos Stol      
collecte   1e mandje : pastoraat Regenboog   2e mandje: oecumene PKN zondag van de eenheid 
 
BLOEMENGROET 
Zondag11 februari  is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar dhr. Dick Talma, Damloperwerf. 
 
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 
 
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 
 
EXPOSTIE ONTMOETINGSRUIMTE 

Er hangen weer nieuwe schilderijen in de ontmoetingsruimte. Dit keer zijn het tekeningen van Jan 

Mulder, woonachtig in de Merenwijk, Hij is al vele jaren van zijn lange leven actief met Antiek Speelgoed. 

Hij is verbonden aan VEOS. Het speelgoed heeft hem vaak geïnspireerd tot tekeningen, zoals nu in de 
Ontmoetingsruimte van de Regenboog hangen.  
 
BEROEPEN PREDIKANT 
Sinds de afgelopen week is de vacature voor een nieuwe predikant geplaatst op de website van de Regenboog en 
aangemeld voor de vacaturebank van de Protestantse Kerk Nederland. Het wordt nu spannend wie gaan reageren. De 
beroepingscommissie bestaat uit Wouter Jukema (voorzitter), Bas Bots (secretaris), Bertien Bos, Harry Delemarre, Jos 
Huisman, Dick Rijken, Els Frankhuijzen en Job van Tilburg (namens de Algemene Kerkenraad). Wanneer u een predikant 
kent van wie u denkt dat het fijn zou zijn als die naar de Regenboog komt, aarzel dan niet om zijn of haar naam door te 
geven aan de beroepingscommissie. Het adres van de commissie is beroepenmerenwijk@kcregenboog.nl.   
 
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! 
 
Let op!!  EUCHARISTIEVIERING op maandag 26 februari 
Wegens andere verplichtingen op donderdag 22 februari  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.  
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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 
 
WOORD VAN DE MAAND    

     MOEDER EN ZUSTER AARDE 
 
In de woordwolk over duurzaamheid staat ‘aarde’ op de tiende plaats van meest genoemde woorden. In de mythologie 
wordt de aarde vaak gezien als moeder. Een beeld dat uitdrukt dat de aarde de brenger en drager van het leven is. De 
wetenschap leert ons dat over 5 miljard jaar de aarde verzwolgen zal zijn door een al maar groter wordende, stervende 
zon. Over een miljard jaar zal het leven op aarde al onmogelijk zijn door de oplopende temperatuur.  Maar zal het al niet 
veel eerder afgelopen zijn als wij door leven zoals wij doen?  Gaan wij om met de aarde als met een zuster zoals 
Franciscus haar noemt? De vraag stellen is hem beantwoorden: nee. Laat dit geen aanmoediging zijn tot doemdenken, 
maar een oproep tot omgaan met de aarde met de liefde als voor een moeder en zuster. Wilt u wat doen? Kijk eens naar 
voetafdruktest.wnf.nl.  Misschien geeft het u een idee wat u kunt doen. 
 
VOORLOPIG RESULTAAT ACTIE KERKBALANS 
De afgelopen weken is veel werk verricht om alle toezeggingen van Kerkbalans te verwerken.  
De AKM dankt een ieder die een toezegging heeft gedaan en ook alle lopers die zich dit jaar weer hebben ingezet. 
De voorlopige stand van de Actie Kerkbalans 2018 is: 
Voor de PGL: Totaal toegezegd    € 461.982,24 , waarvan Merenwijk      €   71.121,00 
Vicariaat:        Toegezegd:    €  24.064,90 
Alle tot nu toe ontvangen toezeggingen zijn verwerkt. Maar nog lang niet alle enveloppen zijn ontvangen, er komen nog 
steeds toezeggingen binnen. Heeft u de envelop nog niet ingeleverd of is de envelop nog niet opgehaald, dan graag aan 
één van de AKMleden afgeven, of bezorgen bij de Regenboog, Watermolen 1 2317 ST Leiden. 
Eind maart is een min of meer definitieve stand te verwachten. 
En voor degenen die hun toezegging digitaal zouden doen, maar geen mail hebben ontvangen: kijkt u nog even bij de 
spam of de ongewenste e-mail, vaak is daar de mail aangekomen en kunt u de toezegging alsnog digitaal doen. Niet 
ontvangen? Neemt  u dan even contact op met Edo Elstak of Betty Landkroon 
 
AGENDA 
 
maandag 19 februari 20.00 uur Leerhuis Veranderend Geloven (zie Bulletin) 
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. 
maandag 5 maart  20.00 uur Leerhuis Veranderend Geloven 
woensdag 7 maart 10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 7 maart 13.30 uur Poëzie-middag (zie Bulletin) 
zondag 11 maart  10.00 uur ds. K. Zwart, mmv Regenboogkoor  viering van de Maaltijd  
 
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) 
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