
 

 
WEEKAGENDA 

 
15 - 29 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 15 april  1e lezing: Micha 4, 1-5;  2e lezing: Johannes 21, 15-24 
Voorganger dfs. H. Snoek   litas  Noëmi    
lector  Tiny Lagerberg   ambtsdragers    Bert Minne, Ester Korbee 
kindernevend. Mirjam de Krijff, Ella Veenstra (hulp)kosters  Ronald v. Heijningen, Martha Zanting, Wil Sluyter  
organist   Michiel Ras   beamer  Lex vd Bergh 
crèche  Teun/Guusje Langeveld  bloemen  Maja van Spaandonk   
infotafel  Ada minne   koffie nd. dienst  Ewa Bakhuizen vd Brink, Joke van Maaren 
collecte   1e mandje : pastoraat Regenboog   2e mandje: Diaconaal centrum de Bakkerij 
 
DE VIERING VAN 22 APRIL 
Voorganger pw. M. Hoogervorst  litas  Anouk 
lector  Nel Muris   ambtsdragers    Harry Delemarre, Maja van Spaandonk 
kindernevend. Barbara Heubeck, Ute Braig (hulp)kosters  Okko Bloem, Ilse en Tjeerd Jansen  
koor:  Regenboogkoor o.l.v. Hendrik Vonk,organist  Wilfred van de Wal 
beamer  Bas Bots   crèche  Molly Wachira, Eline Fung Fen Chung  
infotafel  Roos Stol   koffie nd. dienst  Elly Visser, Wil Sluyter 
collecte   1e mandje : pastoraat Regenboog   2e mandje  roepingenzondag RK 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 8 april  is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar mw. Irene van Duinen, Rivierforel 
 
Let op !!!!  REGENBOOGDIS vrijdag 20 april 
Vanwege koningsdag op 27 april , is de Regenboogdis een week vervroegd naar 20 april. U kunt deze maand dus al een 
week eerder genieten van een heerlijk 3-gangen diner van onze creatieve kokkinnen! Om 18.00 uur staat de tafel gedekt. 
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 
 
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.  
 
ONZE KERKTUIN 
Bij het binnenlopen van de kerktuin word je helemaal vrolijk van alle uit de grond spruitende bloemetjes. De 
sleutelbloemen (Primula veris) komen net in bloei. De goudgele bloemetjes hangen in een trosje aan de top van de 
stengel en lijken op een hangende sleutelbos. In Matth.16 vs. 19 geeft Jezus de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen 
aan apostel Petrus. Deze liet volgens een fabel de sleutels een keer naar beneden vallen op aarde. De satan mocht die 
niet vinden en de sleutelbos werd daarom veranderd in een sleutelbloem. 
We gaan weer snoeien en wieden op resp. donderdag 26 april en 17 mei vanaf 13.30 uur.  
De kerktuingroep kan best wat versterking gebruiken, dus kom ook eens helpen. 
 
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 
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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 " 
 
BEROEPEN PREDIKANT 
Afgelopen week is de beroepingscommissie officieel van start gegaan. In de voorafgaande periode is echter al hard 
gewerkt om de vacature te verspreiden. Op verschillende websites is bijvoorbeeld een advertentie geplaatst. Naast dat 
kandidaten (tot 15 april) zelf kunnen reageren en benaderd kunnen worden door de commissie, wordt ook u, van harte 
uitgenodigd om mogelijke kandidaten aan de commissie voor te dragen en de vacature te verspreiden. Voelt u zich vrij 
om een van de commissieleden aan te spreken of te mailen naar onderstaand e-mailadres. Voor een nadere uiteenzetting 
over het verdere verloop van het beroepingsproces verwijs ik u graag naar het Bullentin, 45e jaargang, nr.1, blz. 10.   
Namens de beroepingscommissie,  Bas Bots - beroepenmerenwijk@kcregenboog.nl 
 
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 
 
AGENDA 
 
woensdag 18 april 10.00 uur  inloop koffieochtend 
vrijdag 20 april  18.00 uur Regenboogdis (ze boven) 
zondag 22 april  10.00 uur pw. M. Hoogervorst 
woensdag 25 april 10.00 uur  inloop koffieochtend 
donderdag 26 april 19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum 
zondag 29 april  10.00 uur pw. C. Hofschreuder 
woensdag 2 mei  10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 3 mei       9.00 – 20.00 uur inzameling oud papier, metaal, kleding, voedselbank bij de Regenboog. 
Zondag 6 mei  10.00 uur ds. P. Warmenhoven 
 
HERDENKING JODENVERVOLGING LEIDEN  22 april 
Op zondag 22 april 2018 is er weer - opdat wij nooit vergeten - de jaarlijkse Herdenking van de Jodenvervolging in Leiden. 
Dit jaar is de herdenking in de Marekerk, Lange Mare 48 te Leiden, aanvang 19:30 uur. De herdenking is voor iedereen: 
jong en oud, Jood en niet-Jood, gelovig en niet-gelovig. Kortom voor iedereen die bereid is om niet te vergeten. Tijdens  
de Herdenking zal een toespraak worden gehouden door de heer Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting. 
Zijn inleiding is getiteld: ‘Laat me mezelf zijn…’: waarom we blijven gedenken. Muzikale medewerking is er van chazan 
Barry Mehler (zang), Hester Groenleer (fluit) en Matthias Havinga (piano). Een belangrijke rol is weggelegd voor jongeren, 
die via de scholen van Leiden en omgeving bij de Herdenking zullen worden betrokken. Zij zullen namen noemen van 
Leidse Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen om het leven zijn gebracht. Ook jongeren uit 
de verschillende (wijk)gemeenten en parochies worden uitgenodigd om aan dit gedachtenismoment deel te nemen. 
Jongeren die actief bij de Herdenking betrokken willen worden kunnen zich daarvoor aanmelden bij 
beraadleiden@gmail.com. 
 
BOEKENMARKT PETRUSKERK 21 en 22 april 
In het weekend van 21 en 22 april organiseert de Werkgroep Diaconie van de Petruskerk een Grote Boekenmarkt.  Veel 
nieuwe boeken in alle genres. De opbrengst is bestemd voor het uitvoeren van groot onderhoud van de Petruskerk. 
De openingstijden zijn: 
zaterdag 21 april van 11:00 tot 16:00 uur en zondag 22 april van 12:30 tot 15:30 uur. 
Locatie: Petruszaal naast de Petruskerk Lammenschansweg De entree is gratis 
 
GEZOCHT: KERK- EN ZANGVRIJWILLIGERS OVERRHIJN 
Het verpleeghuis Overrhyn aan de Willem de Zwijgerlaan zoekt aanvulling voor de groep kerk- en zang vrijwilligers. 
Daarnaast zoeken we een pianist die bereid is om wekelijks het gedeeltelijke christelijke zingen (naast volksliedjes en 
‘liedjes ‘uit de oude doos’) te begeleiden. Het is voor de bewoners van groot belang dat activiteiten als samen zingen en 
een kerkdienst door kunnen blijven gaan. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ellen Kruyt,, Geestelijk verzorger Overrhyn en Haagwijk  
Tel.  071 405 79 00; e-mail: e.kruyt@topaz.nl  
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BOODSCHAPPENLIJSTJE VOOR DE VOEDSELBANK 
In onze welvarende wereld zijn er steeds meer mensen die tussen de wal en het schip vallen en geen geld hebben voor 
hun dagelijks brood. Vergeet uw behoeftige medemens niet. Koop voor hen een extraatje. U kunt uw gaven deponeren 
in het kastje onder de tafel in de hal. 
Bijzonder gevraagd worden: 
Vis of vlees in blik   -  Peulvruchten( gedroogd of in blik)  -  Noten  -  Gesteriliseerde (houdbare) melk 
Gedroogde vruchten  -  Volkoren granen, zilvervliesrijst  -  Zonnebloem- of olijfolie  -  Kruiden 
Ook zeep, shampoo en schoonmaakmiddelen zijn welkom. 
 
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. 
 
 


