
 

 
WEEKAGENDA 

 
13 – 20 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 
Geeke van Middelkoop van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
DE VIERING VAN vandaag 13 mei  1e lezing:Ex. 19, 1-11;  2e lezing: Joh. 17, 14-26 
litas  Janne    voorgangers Joke Langeveld, Ingrid Weitenberg 
lector  Ruurt Jukema  ambtsdragers    Harry Delemarre, Maja van Spaandonk 
kindernevend. Truus de Haan  (hulp)kosters  Okko Bloem, Dagmar Saveur, Marianne de Kuijper  
organist   Frank Resseler  beamer  Bas Bots 
bloemen  Maja van Spaandonk  infotafel  Geeke van Middelkoop 
koffie nd. dienst  Binny en Han Nagelkerke crèche  Sandra en Chelsea Nijssen 
collecte   1e mandje : geloofsgemeenschap Regenboog   2e mandje: Protestantse Gemeenste Leiden 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 6 mei  is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar dhr. Cees van der Zee, Atlasvlinder  
 
KOFFIE-INLOOPOCHTEND 
Elke  woensdagochtend staan 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 
De cursus over Maria gaat door. Voor de inhoud van de cursus zie Bulletin 45-3 blz. 9 
Data:  dinsdag 22 mei – 29 mei – 5 juni  20.00 – 22.00 uur in De Regenboog 
U kunt zich nog aanmelden bij m. Hoogervorst:  per mail pastor.regenboog@gmail.com. 
 
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 " 
 
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. 
Inmiddels is er een begin gemaakt met € 640,00. Ons streven is dat we het nieuwe seizoen kunnen beginnen met onze 
eigen Regenboog-piano/vleugel. 
Namens de AKM alvast bedankt voor uw gift!.  
 
ONZE KERKTUIN donderdag 17 en 31 mei 
Van 11 tot 14 mei zijn de gedenkdagen van de heiligen Mamertus, Pancratius, Servatius en Bonifatius, alle vier heilig 
verklaarde geestelijken uit de vroeg-christelijke geschiedenis. In de Volksweerkunde spreekt men van de IJsheiligen, als 
vanouds belangrijk in de land- en tuinbouw. Na de IJsheiligen wordt de kans op nachtvorst gering en worden 
vorstgevoelige plantjes buiten gezaaid en geplant.  
Ook het onkruid lijkt dan aan wonderbaarlijke vermenigvuldiging te gaan doen. Dus werk aan de winkel voor ieder die wil 
meehelpen in de Kerktuin. We gaan weer aan het werk op donderdag 17 en 31 mei vanaf 13.30 uur. 
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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, Cecile Werner 
 
OPEN OGEN, HANDEN UIT DE MOUWEN! Zondag 27 mei 
Is er een frisse wind op komst, dwars door de kerkmuren van de oecumene? Wat vraagt de Merenwijk van de Regenboog? 
Wat vraagt de Merenwijk van mij? Waartoe bestaat de kerk?  
Ziezo! Zomaar een paar vragen waar je misschien niet 1,2, 3 op terug hebt. Op zondag 27 mei staan deze en andere 
vragen in de aandacht, naar aanleiding van het onderzoek ‘Kijken met andere ogen’. In dat kader heb ik als onderzoeker 
het afgelopen jaar gesprekken gevoerd in de Regenboog, de Merenwijk, en ver daarbuiten, om een antwoord te vinden 
op de vraag: hoe kan de maatschappelijke rol van de Regenboog heruitgevonden worden in een veranderende 
samenleving? Over het antwoord op deze vraag wil ik graag op 27 mei meer vertellen! 
Daarnaast heb ik u als Regenboger nodig. Want een onderzoek is één ding, maar hoe breng je dat in de praktijk? Wat 
willen we hier als Regenboog concreet mee, en wat niet? Dat zijn de vragen waar we mee bezig zullen gaan.  
Ik reken dus op jou/u. Zondag 27 mei, tijdens en na de viering, tot uiterlijk 12 uur. Ik hoop u te ontmoeten! 
Noortje Luning    Onderzoeker/projectmedewerker project 'Kijken met andere ogen' 
 
FILM IN DE REGENBOOG donderdag 31 mei 
We  gaan we dit seizoen afsluiten met de bijzondere film ’La Fille Inconnu’ (regie: gebr. Dardenne 2016. )Met als 
gebruikelijk na afloop een goed gesprek met elkaar onder leiding  van ds. Ronald da Costa. 
De jonge huisarts Jenny doet niet open wanneer er na sluitingstijd gebeld wordt. De volgende dag staat de politie op de 
stoep: De vrouw die aanbelde is een jonge onbekende emigrante die dood werd gevonden. Jenny voelt zich schuldig, wil 
haar fout goedmaken en gaat op onderzoek uit.  
Een film die vragen oproept over de grenzen van barmhartigheid en verantwoordelijkheid met veel stof tot napraten. 
Aanvang: 19.30 uur. Kosten: € 5,00 
 
AGENDA 
woensdag 16 mei 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 17 mei 13.30 uur onkruid wieden in de kerktuin (zie boven) 
Pinksteren 
zondag 20 mei  10.00 uur ds. B. Heubeck ; viering van de Maaltijd; m.m.v. Regenboogkoor 
dinsdag 22 mei  20.00 uur  cursus Maria (zie boven) 
woensdag 23 mei 10.00 uur inloop koffieochtend 
zondag 27 mei  10.00 uur  pw. M. Hoogervorst – project ‘met andere ogen’ (geen Taizé-viering) 
 
EVENSONG HOOGLANDSE KERK     zondag 13 mei 
De Hooglandse Kerk krijgt zondag 13 mei bezoek uit Canada. Die middag wordt om 17.00 uur de tweede evensong van 
dit seizoen gezongen door het uit Alberta afkomstige King’s University Choir. Deze evensong krijgt niet alleen door het 
koor een Canadees tintje, maar ook door de uit te voeren componisten – Healy Willan, Roman Hurko, Jacobus Kloppers, 
Barrie Cabena –, die allen in Canada zijn gaan wonen. Het King’s University Choir staat onder leiding van Melanie 
Turgeon. Organisten zijn Marnie Giesbrecht en Joachim Segger. 
Voorganger is predikant van de Binnenstadsgemeente en Bijzonder Kerkenwerk Leiden ds. Margreet Klokke. 
Aanvang 17.00 uur De toegang is zoals altijd vrij. Meer info op www.evensongsleiden.nl. 
 
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 28 mei, 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. 

http://www.evensongsleiden.nl/
mailto:info@debakkerijleiden.nl

