
 

 
WEEKAGENDA 

 
20 - 27 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 
Edo Elstak van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
DE VIERING VAN vandaag 20 mei  1e lezing: Hand. 2, 1-24;  2e lezing: Joh.14, 8-17 
litas  Mijke    voorganger ds. Barbara Heubeck,  
lector  Nel Muris  ambtsdragers    Frans Jagtman, Joke Langeveld  
organist   Wilfred van de Wal koor:   Regenboogkoor o.l.v. Hendrik Vonk  
beamer  Lex vd Berg  (hulp)kosters  Ronald v. Heijningen, Ingrid v Leeuwen, Wil Sluijter 
bloemen  Maja van Spaandonk  kindernevend. Bärbel Nieuwenburg, Bas Bots   
infotafel  Edo Elstak  koffie nd. dienst  Berry Elstak, Maria Machaj 
collecte   1e mandje : geloofsgemeenschap Regenboog ; 2e mandje: RK  Pinsteractie Missionarissen 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 13 mei  is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar hr. en mevr. Bekooy, Botterwerf  
 
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 zie Bulletin 45-3 blz. 9 gaat door. Data:  dinsdag 22 mei – 29 mei – 5 juni  20.00 – 22.00 uur . 
U kunt zich nog aanmelden bij m. Hoogervorst:  per mail pastor.regenboog@gmail.com. 
 
EUCHARISTIEVIERING donderdag 24 mei 
Donderdag 24 mei (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 25 mei 
Vrijdag 25 mei kunt u weer genieten van een heerlijke zomerse maaltijd met 3 gangen en goed gezelschap. 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 
 
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' 
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ONZE KERKTUIN donderdag 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 vorstge-
voelige 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  31 mei vanaf 13.30 uur. 
 
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 
 
PLASTIC DOPPEN VOOR ROLLATORS 
Wist U dat harde plastic doppen van b.v. melkcontainers,  melkpakken, of vruchtendrankpakken kunnen worden gere-
cycled? Dhr. Sietze verzamelt deze doppen en levert ze in ten bate van rollators e.d. in ontwikkelingslanden. Helpt u mee 
sparen? U helpt er zowel het milieu als de mensen in de ontwikkelingslanden mee. U kunt de doppen inleveren in de 
Regenboog. 
 
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 € 995,00. Ons streven is dat we het nieuwe seizoen kunnen beginnen met onze 
eigen Regenboog-piano/vleugel. Namens de AKM alvast bedankt voor uw gift!.  
 
AGENDA 
dinsdag 22 mei  20.00 uur  cursus Maria (zie boven) 
woensdag 23 mei 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 24 mei 19.00 uur  Eucharistieviering in het Stiltecentrum 
vrijdag 25 mei  18.00 uur Regenboogdis (zie boven) 
zondag 27 mei  10.00 uur  pw. M. Hoogervorst – project ‘met andere ogen’ (geen Taizé-viering) 
zondag 27 mei  11.15 uur Open ogen, handen uit de mouwen (zie boven) 
dinsdag 29 mei ’18 20.00 uur cursus Maria (zie boven) 
woensdag 30 mei 10.00 uur  inloop koffieochtend 
donderdag 31 mei 13.30 uur tuinieren in de kerktuin 
donderdag 31 mei 19.30 uur Film in de Regenboog (zie boven) 
zondag 3 juni  10.00 uur ds. H. Snoek 
 
INZAMELINGSACTIE STICHTING MUCOP tot 19 juni 
M25, het jongerenproject van De Bakkerij, organiseert van 15 mei t/m 15 juni een inzamelingsactie voor Stichting 
MUCOP. Deze Stichting voert projecten uit in de Democratische Republiek Congo, o.a. zorg voor tienermoeders in de 
leeftijd van 12 tot 18 jaar en hun kinderen. Voor hun onderhoud is Stichting MUCOP op zoek naar de volgende spullen: 
Baby flesjes/ baby accessoires; Kleding van 0 tot 5 jaar; Naaimachines (in werkende staat!); Naai materialen (garen 
enz.); Kinderschoenen tot maat 38 
De spullen kunnen in Diaconaal Centrum De Bakkerij worden afgegeven, Oude Rijn 44-b in Leiden. Openingstijden zijn: 
Maandag t/m donderdag van 09.00 - 16.30 uur en Vrijdag van 09.00 - 12.00 uur. 
Op dinsdag 19 juni zal een groep van 16 leerlingen van de ISK (Internationale Schakelklas) uit Leiden de spullen gaan 
sorteren. De ISK is een opleiding voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. Leerlingen die uit het buitenland komen en de 
Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen, leren in twee jaar zoveel dat ze naar het voortgezet onderwijs kunnen. 
Hartelijke dank namens M25 Leiden en Stichting MUCOP! 
Meer info: Carijn Westeneng: cwesteneng@debakkerijleiden.nl en Yiri Bloemkolk: ybloemkolk@debakkerijleiden.nl 
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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  
 
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. 
 
 
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. 
 
 
Uitnodiging boottocht 
De leiding van de soos van de Protestantse Wijkgemeente Leiden Zuidwest organiseert weer een boottocht. 
Op 12 juni a.s. vindt de jaarlijkse boottocht plaats. We gaan met de River Queen van rederij Groene Hart Cruises. 
Deze boot is toegankelijk voor mensen in een rolstoel (alleen met eigen, betalende, begeleider) of met een rollator. Meldt 
u dit wel even bij opgave. 
Graag om 09.00 uur aanwezig zijn bij de Parelvissers, zodat we uiterlijk om 09.30 uur kunnen vertrekken voor een mooie 
vaarroute. 
Onderweg drinken we een kopje koffie of thee, geserveerd met een gebakje van de Meester-bakker. 
Aangezien wij de lunch aan boord gebruiken, kunnen we een langere vaartocht maken langs Braassem en Kaag. De 
tocht heet dan ook “Holland op z’n mooist”. De lunch en de koffie/thee zijn bij  de prijs inbegrepen. Als u andere drankjes 
wilt, kunt u deze persoonlijk afrekenen. 
Heeft u een speciaal dieet, geeft u dit dan ook even door bij opgave. 
Rond 16.30 uur zijn wij weer terug bij de Parelvissers. 
U kunt zich opgeven in de Antoniuskerk of telefonisch bij Els van der Vlist 06-4236 7469 (Graag na 15.00 uur uur). 
Kosten: € 40,00 p.p., contant te voldoen bij opgave of (bij voorkeur) per giro op rekeningnummer NL51 INGB 0000 5349 
30 van de Prot. Wijkgemeente Leiden Zuidwest o.v.v. “boottocht” en uw naam en straatnaam. Indien gewenst, mag u het 
bedrag ook in gedeelten betalen. 
Een ieder is van harte welkom! Ook dit jaar belooft het weer een gezellige, leuke dag te worden! 
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PROJECTKOOR ZOEKT LEIDENAARS 
Songs of Freedom 
Is zingen je passie? Altijd al eens willen meedoen met een groot(s) koor? Wil je wel eens het podium delen met 
Nederlands bekendste jazzzangeres Denise Jannah of de band van Ronald Snijders? Grijp dan nu je kans en doe mee! 
 
Oefenavonden zijn in de Vredeskerk op vrijdag 1, 8, 15 en 22 juni 2017, van 19:15 (inloop, start 19:30 stipt) tot 22:00 
uur. Op vrijdag 29 juni 2017 is de generale repetitie met de band, ook in de Vredeskerk. Het optreden vindt plaats in de 
Hooglandse Kerk. 
 
De kosten voor deelname zijn €25,-. Dit bedrag is inclusief alle oefenavonden, de generale repetitie (mét band), koffie / 
thee, oefenbestanden, tekstboekje, bladmuziek en optreden. Aanmelden via: www.songsoffreedom.nl. 
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