
 

 
WEEKAGENDA 

 
1 – 8 april  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 1 april Pasen  
Eerste Evangelielezing:  Johannes 1,1-18 ‘licht voor de mensen’ 
Het Paasevangelie:  Johannes 20,1-10 ‘toen het nog donker was’ en Johannes 20,11-18 ‘de tuinman’ 
Voorganger ds. K Zwart   litassen  Carlijn en Linde 
lector  Corine Knoester   ambtsdragers    Mieke Tirion, Joke Langeveld 
kindernevend. Els Frankhuizen, Ella Veenstra (hulp)kosters  Ronald van Heijningen, Ilse en Tjeerd Jansen  
organist /piano Irene Swen   beamer  Bas Bots 
Arcobaleno o.l.v. Pieter Schrijnen    koffie nd. dienst   Trudie Buitenbos, Alize de Witt  
crèche  Nizet Dijkstra, Elvira Dierickx bloemen  Maja van Spaandonk   
infotafel  Atty Talma   collecte   1e mandje : pastoraat Regenboog   
        2e mandje:  jeugdwerk Leiden PKN 
BLOEMENGROET 
Zondag 25  maart  is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar dhr Daan van der Stel, Molenzicht. 
 
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 
  
DOPEN 
Zondag 8 april zal door het doopsel in de gemeenschap worden opgenomen Christiaan v.d. Hoff geboren 24 januari 2018. 
 
RINGLEIDING IN HET MIDDENVAK VAN DE KERKZAAL 
Wist u dat wij in het middenvak van de kerkzaal een ringleiding hebben? (dus niet inde andere vankken) 
Als er op uw hoortoestel een ringleidingstand aanwezig is, en u heeft  die “aan” staan, zou u de viering optimaal moeten 
kunnen meebeleven. Het regelmatig schoonmaken en vervangen van de slangetjes van het hoortoestel heeft een 
gunstige invloed op het horen via een ringleiding. 
Zijn er specifieke klachten van personen, dan horen we dit graag; nadat deze opties zijn nagegaan. 
Namens de AKM en de stichting Beheer,   Ester Korbee-van Hille, secretaris AKM 
 
ENQUETE CLUSTER LEREN 
Het Leerhuis van ds. Hans Snoek is onlangs afgesloten. Om te weten waar binnen de geloofsgemeenschap de interesses 
liggen voor toekomstige Leerhuizen willen we dat met een enquête peilen.  
U kunt de enquête invullen of downloaden via de website en er liggen formulieren met de vragen op de informatietafel. 
De ingevulde formulieren kunt u deponeren in de doos op de informatietafel. U kunt de vragenlijst ook invullen en opsturen 
naar Cluster.leren@kcregenboog.nl " 
 
INZAMELING OUD PAPIER ENZ 5 april 
Donderdag 5 april staan de vrijwilligers van de Regenboog van 10.00 tot 20.00 uur weer klaar om uw oud papier, metaal 
en kleding aan te nemen. Er staat ok een winkelwagentje voor spullen voor de voedselbank. 
 
HET GELUK IS MET DE DOMMEN? – gesprek op zondag 8 april 
Geluk is voor veel mensen het grootste goed om na te streven. Maar is geluk wel maakbaar en kun je het zoeken? Op 
maandag zijn we het ongelukkigst en kerstfeest is een topper in geluk gemeten met de ‘hedonometer’. En wat te denken 
van de gelukformule: geluk ≥ (je perceptie van de gebeurtenissen in je leven) – (je verwachtingen van het leven). Wat 
maakt ons gelukkig, wat is geluk in het perspectief van het geloof? De catechismus en de zaligsprekingen hebben het 
ook over geluk. Is geluk wel het hoogste goed voor een mens? Vragen genoeg voor een viering en Gesprek op Zondag 
over geluk op 8 april.  Peterhans van den Broek 

mailto:ingridjam@hotmail.com
http://www.deregenboogmerenwijk.nl/
https://deregenboogmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2018/03/Uitnodiging-vragen-t.a.v.-leren-geloofsverdieping-2.docx
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FILM IN DE REGENBOOG woensdag 11 april 
Voor woensdag 11 april hebben we weer een mooie film voor u uitgezocht: I Daniël Blake; regie: Ken Loach 
59-jarige timmerman Daniël heeft een zwak hart. Van de dokter mag hij niet werken, van het arbeidsbureau moet hij, 
anders wordt hij gekort op zijn uitkering. Katie, een alleenstaande moeder is ook het slachtoffer van het bureaucratische 
systeem. De twee steunen elkaar. Hoe kwetsbaar kan je zijn. De (80!) jarige Ken Loach maakte zo’n levensechte film dat 
de Engelse overheid maatregelen gaat nemen. Een terechte gouden Palm winnaar in Cannes 
Aanvang: 19.30 uur. Kosten: € 5,00  
Leiding en nagesprek: Ronald da Costa 
 
NIEUWE EXPOSITIE ONTMOETINGSRUIMTE 
Het tentoongestelde werk is gemaakt van stukjes gescheurd of geknipt papier uit oude tijdschriften, reclame folders, 
kranten , enz. Hier en daar zijn ook bepaalde onderdelen geschilderd met acrylverf . 
De makers zijn Ria Meeles , Coby van der Vlugt , Nelly de Jong en Margaret Leenen uit Leiderdorp. Ze hebben zich in 
dit werk laten leiden door hun fantasie en intuïtie, waardoor er heel persoonlijke werkjes zijn ontstaan met elk een eigen 
verhaal. Schoonheid , vervreemding , mysterie , abstractie ; allerlei onderwerpen die je terug vindt in de beeldende kunst 
komen ook hier aan bod . 
Al het werk is gemaakt tijdens de collage-lessen van  Hein Kuipers kunstschilder uit Leiden. 
Veel kijkplezier ! 
Wilt u zelf exposeren of kent u iemand die dat graag zou willen, neem dan contact op met Marijke Koeners, coördinatrice 
Expositie , email: hermanmarijke@koeners.nl   
 
ONZE KERKTUIN 
Eindelijk Lente! En dat is volop genieten van alle uit de grond spruitende bolletjes en bloemetjes. De tuin komt helemaal 
tot leven. In april gaan we met de tuingroep weer beginnen met onderhoud. U hoort binnenkort daarover zodat u ook van 
de partij kunt zijn. 
 
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. 
 
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 
woensdag4 april  10.00 uur  inloop koffieochtend 
donderdag 5 april           10.00-20.00 uur inzameling oud papier, metaal en kleding bij de Regenboog 
zondag 8 april  10.00 uur pw. M. Hoogervorst ; H. Doop (zie boven) 
zondag 8 april  11.30 uur Gesprek op zondag over ‘Geluk is met de dommen? ‘ (zie boven) 
woensdag 11april 10.00 uur  inloop koffieochtend 
woensdag 11 april 19.30 uur Film in de regenboog: Daniel Blake (zie boven) 
zondag 15 april  10.00 uur ds. H. Snoek; viering van de Maaltijd 
 
BOEKEN, CD’S DVD’S GEVRAAGD 7 april 
De werkgroep Diaconie van de Petruskerk vraagt boeken, platen, CD-ROM-spellen, CD’s, DVD’s en lege CD- en DVD-
doosjes t.b.v. de komende markt in april en de markt medio september /oktober van dit jaar. 
De inname is zaterdag 7 april a.s. van 10:00 uur tot 11:00 uur in het Petruszaaltje, Lammenschansweg 40a.  
Voor diegene die niet vaak de Petruskerk bezoeken:  als u voor het kerkgebouw staat is er links van de kerk een 
ingang. Deze is gemarkeerd met een rood-wit geblokt paaltje. Recht voor u ziet u een trap naar de Petruszaal.  
Alvast bedankt voor uw bijdrage. 
 

http://www.heinkuipers.com/


VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR HET JAS PROJECT VOOR ‘STATUSHOUDERS’ 
Bij project JAS worden nieuwkomers actief ondersteund om zo snel mogelijk sociaal en economisch zelfstandig te worden. 
Gedurende twee jaar zijn statushouders 24 uur per week actief bezig met inburgering, ontwikkeling en instroom naar 
school of op de arbeidsmarkt. Onderdeel van het project JAS is het mentorproject, waarin vrijwilligers uit de Leidse regio 
fungeren als extra buur en informele contactpersoon voor de nieuwkomers. 
Mentoren ondersteunen statushouders bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur, verkennen de omgeving met 
statushouders en stimuleren het opbouwen van een sociaal netwerk. Hiervoor spreken mentoren op vrijwillige basis 2-3 
uur per week af met de statushouder. Ondanks dat er al zich al veel vrijwilligers hebben aangemeld hebben we nog 
steeds een tekort aan mentoren die we kunnen koppelen aan statushouders. Wij kunnen uw hulp dan ook goed gebruiken. 
Wij denken dat er bij De Regenboog veel leden zijn die de nieuwkomers kunnen en willen ondersteunen met het 
bovenstaande.  
Meer informatie Binnenkort worden er ook flyers over het project op de informatietafel neergelegd. 
 

ALTIJD AL VOOR DE KRANT WILLEN SCHRIJVEN? 
Elke week zorgt een actief groepje mensen namens de Raad van Kerken in Leiden voor een kort artikel in het Leids 
Nieuwsblad (huis-aan-huis-krant) over een maatschappelijk/kerkelijk relevant thema. Zo kon u afgelopen week lezen over 
de wereldgebedsdag die op deze vrijdag plaatsvond. Vindt u het leuk om mensen te ontmoeten, belangrijke thema’s uit 
de stad en/of vanuit de Regenboog over het voetlicht te brengen? Ontdek uw schrijftalent!  Elk artikel wordt door een 
professionele tekstschrijver op taal nagekeken en gecorrigeerd. Twijfel niet. Het is leuk werk. Alle inlichtingen verstrek ik  
u graag!  Truus de Haan,; T: 0621599349.  
 
EUCHARISTIEVIERING donderdag 26 april 
Donderdag 26 april (4e donderdag van de maand)  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 27 april 
Vrijdag 27 april kunt u weer om 18.00 uur in de Regenboog aanschuiven voor een lekker en gezellig 3-gangen diner.  
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:  
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