
 

 
WEEKAGENDA 

 
29 april – 6 mei  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 
Mieke Tirion van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
DE VIERING VAN Vandaag 29 april  1e lezing: Deut.4, 32-40;  2e lezing: Johannes 15, 1-8. 
Voorganger pw. C. Hofschreuder litas  Carlijn 
lector  Bertien Bos  ambtsdragers    Ingrid Weitenber , Peter Paulus 
kindernevend. Mirjam de Kruijff  (hulp)kosters  Ronald v. Heijningen, Bea Offereins, Marianne de Kuijper  
organist   Michiel Ras  beamer  Teun Langeveld 
bloemen  Maja van Spaandonk  crèche  Claudia Rahn, Marlide Jukema   
infotafel  Mieke Tirion  koffie nd. dienst  Willy Menken, Berry Elstak 
collecte   1e mandje : pastoraat Regenboog   2e mandje: Protestantse Gemeenste Leiden 
 
OVERLEDEN 
Zaterdag 28 april is Johannes Bernardus van den Hurk overleden op een leeftijd van 90 jaar. Jan woonde op de 
Goudsbloem. 
 
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 
 
CURSUSAANBOD – MARIA 
Op verzoek van enkele gemeenteleden zal er een cursus worden aangeboden van drie bijeenkomsten over MARIA de 
moeder van Jezus. De data zijn: dinsdag 22 mei – 29 mei – 5 juni  20.00 – 22.00 uur in De Regenboog 
Voor de inhoud van de cursus zie Bulletin 45-3 blz. 9 
Belangrijk is dat u zich aanmeldt. Graag vóór 1 mei per mail pastor.regenboog@gmail.com. 
Als er minder dan 7 aanmeldingen zijn dan gaat deze cursus NIET door! Aanmelden is dus reuze belangrijk. 
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster 
 
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 " 
 
POEZIEMIDDAG 9 mei 
Woensdag 9 mei om 13.30 gaan wij weer met Ronald da Costa sonnetten lezen (Achterberg, Bloem, Kloos, Nijhoff). 
Graag de teksten van vorige keer meenemen! Verder komt ook de dichter Menno Wigman in beeld en beginnen we met 
een vrolijk bekroond kindergedicht. 
Na de pauze evalueren we het afgelopen seizoen. 
Opgave bij Anja Rijken, tel. 071-521 66 06  Kosten: € 5 
 
MATERIAAL VOOR HUISWERKBEGELEIDING GEVRAAGD 27 mei 
Een aantal mensen van de Regenboog zijn actief betrokken bij huiswerkbegeleiding van kinderen van de basisschool in 
Op Eigen Wieken. Het aanwezig leermateriaal is erg beperkt en veelal verouderd. Wie kan ons helpen aan bij-de-tijdse- 
leesboekjes (6-10 jaar). Ook werkmateriaal als potloden, gummen, schrijf- en kladblokken en een recente Bosatlas zijn 
zeer welkom. U kunt uw spullen inleveren in de Regenboog op 27 mei na de viering.  
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de huiswerkclub,  Cecile Werner  
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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 17 mei vanaf 13.30 uur.  
De kerktuingroep kan best wat versterking gebruiken, dus kom ook eens helpen. 
 
SPONSORACTIE PIANO/VLEUGEL 
Nu de muziekschool het huurcontract met de Regenboog heeft opgezegd, raken we de piano uit de kerkzaal kwijt, want 
die is van de muziekschool. Nu hebben we wel een prachtig orgel, maar voor bepaalde muziek en begeleiding is een 
piano of vleugel onmisbaar. Daarom gaat een commissie op zoek naar een geschikt en betaalbaar instrument voor de 
kerkzaal. Om een zo’n mooi mogelijk instrument te kunnen kopen vragen wij alle muziekliefhebbers een ‘hamertje’ (€10), 
‘toets’ (€25) of ’pedaal’ (€50) bij te dragen.  
U kunt uw bijdrage (liefst vóór 1 juli) overmaken naar AKM rek nr, NL70 INGB 0002 5811 91 o.v.v. piano/kleine vleugel. 
Ons streven is dat we het nieuwe seizoen kunnen beginnen met onze eigen Regenboog-piano/vleugel. 
Namens de AKM alvast bedankt voor uw gift!.  
 
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 
 
AGENDA 
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 
woensdag 9 mei  10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 9 mei  13.30 uur Poëziemiddag (zie boven)  
Hemelvaart  
donderdag 10 mei  19.00 uur pst. T Visser  Eerste Communie 
zondag 13 mei  10.00 uur leden geloofsgemeenschap 
woensdag 16 mei 10.00 uur inloop koffieochtend 
 
ZOMERBONNENACTIE 
SUN Leiden, Diaconie Protestantse gemeente Leiden en RK Diaconie Leiden zullen dit jaar samen waardebonnen 
beschikbaar stellen voor iets extra’s in het voorjaar/de zomer. Het is voor mensen die het niet breed hebben, waarbij we 
vooral aandacht willen schenken aan gezinnen met kinderen. Het zijn waardebonnen van €10,--, die in te wisselen zijn 
bij supermarkt Hoogvliet(op de bon staan de locaties Leiden, Leiderdorp en Voorschoten vermeld). 
Wilt u deze mensen bij ons opgeven? De volgende informatie is nodig: 
Achternaam, tussenvoegsel, voorletters, adres+woonplaats, aantal volwassenen en aantal kinderen. 
U kunt de informatie tot uiterlijk maandag 14 mei a.s. aan ons doorgeven, uitsluitend per mail, info@debakkerijleiden.nl 
(let op na 14 mei kunnen er geen aanmeldingen meer verwerkt worden). We versturende bonnen niet, maar we gevende 
bonnen af aan de medewerkers die de namen van de begunstigden hebben opgegeven. 
U geeft de bonnen door aan de betrokkenen waarvoor u deze hebt aangevraagd. 
De bonnen kunnen in week 22/ maandag 28mei, dinsdag 29 mei en donderdag 31 mei tussen 10.00 uur en 16.00 
uur, worden opgehaald op het kantoor van het Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44b te Leiden. 
 
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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