
 

 
WEEKAGENDA 

 
27 mei – 3 juni  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 
Martha Zanting van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
DE VIERING VAN vandaag 27 mei   
voorganger  pw Marianne Hoogervorst litas  Jemee  
lector  Peter Paulus  ambtsdragers    Cecile Werner, Swanette Jukema  
organist   Michiel Ras  (hulp)kosters Ronald v. Heijningen, Bea Offereins, Jan Menken 
beamer  Teun Langeveld  kindernevend. Bärbel Nieuwenburg, Mirjam de Kruijff   
bloemen  Maja van Spaandonk  crèche  Lilianne Ras, Marlide Jukema   
infotafel  Martha Zanting  koffie nd. dienst  Trudy Buitenbos, Grady Vogel 
collecte   1e mandje : geloofsgemeenschap Regenboog ; 2e mandje: Protestantse Gemeente Leiden 

 
BLOEMENGROET 
Zondag 20 mei  is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar Wim en Margriet de Groot. 
 
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 
 
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 
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  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 
 
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 € 1295,00. Ons streven is dat we het nieuwe seizoen kunnen beginnen met onze 
eigen Regenboog-piano/vleugel. Namens de AKM alvast bedankt voor uw gift!.  
 
PLASTIC DOPPEN VOOR ROLLATORS 
Wist U dat harde plastic doppen van b.v. melkcontainers,  melkpakken, of vruchtendrankpakken kunnen worden 
gerecycled? 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. 
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TUSSENBERICHT VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE: DRUK IN DE WEER! 
Even een tussenbericht van de beroepingscommissie. Zoals u allen weet zijn we (de beroepingscommissie), mede 
namens u allemaal, druk op zoek naar een nieuwe predikant (0.5 fte). Zie hiervoor ook eerdere berichten in onder andere 
ons bulletin en website. We zoeken een dominee die past in het  beroepingsprofiel dat door de gemeente is opgesteld en 
ook besproken is met u na een kerkdienst. 
U hoort echter weinig van ons, terwijl we toch druk “aan het werk” zijn, waarom is dat?  
Dat heeft te maken met het feit dat de beroepingscommissie zeer vertrouwelijk te werk moet gaan. Immers een dominee 
die door ons gepolst wordt en/of van belangstelling heeft blijk gegeven, moet als het uiteindelijk niets wordt tussen 
hem/haar en onze gemeenschap, gewoon ongestoord en vol goede moed verder kunnen met zijn/haar huidige vaak zeer 
gewaardeerde werk. Er zijn dus zeer strikte “spelregels” waaraan een beroepingscommissie zich moet houden bij de 
zoektocht naar de “nieuwe dominee”, zowel in het belang van deze kandidaat als van onze gemeenschap! 
Kan er dan helemaal niets gemeld worden?  
Gelukkig wel. De beroepingscommissie is vol goede moed en eendrachtig aan het werk. Advertenties zijn opgesteld. 
Voelhorens zijn uitgestoken en in principe is de termijn voor reacties inmiddels verstreken en aansluitend is weer verder 
vergaderd. En vast een tipje van de sluier….. ja, daar zitten zeker reacties bij van voorgangers die helemaal bij de 
Regenboog zouden kunnen passen qua profiel. De oecumenische Regenboog spreekt blijkbaar gelukkig wel degelijk tot 
de verbeelding. 
Nadere kennismakingen worden dus gepland. Als de beroepingscommissie denkt een geschikte dominee gevonden te 
hebben, stelt de beroepingscommissie een advies op aan de kerkenraad, die daar dan een besluit over moet nemen. Is 
dit ook positief dan volgt er een “voorgenomen besluit tot kandidaatstelling” en wordt ook de gemeente nog gehoord 
uiteraard! 
Pas daarna volgt dan eventueel het formeel uitbrengen van het beroep, de beslissing van de kandidaat, nader overleg 
en (hopelijk) de approbatie (aannemen). 
Ja, het is een heel geregel, maar ik kan u namens de voltallige beroepingscommissie mededelen dat het hele proces 
voorspoedig, in harmonie en met plezier wordt gevolgd! So far so good dus, en als we weer wat meer kunnen melden, 
dan hoort u nader van ons! 
J.Wouter Jukema, voorzitter beroepingscommissie (namens de hele commissie)  
 
AGENDA 
dinsdag 29 mei ’18 20.00 uur cursus Maria  
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 
dinsdag 5 juni  20.00 uur cursus Maria 
woensdag 6 juni  10.00 uur inloop koffieochtend 
zondag 10 juni  10.00 uur pw, C. Hofschreuder 
 
INZAMELINGSACTIE STICHTING MUCOP 15 mei 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 die uit het buitenland komen en de Nederlandse 
taal nog niet voldoende beheersen om naar het voortgezet onderwijs kunnen. 
Meer info: Carijn Westeneng: cwesteneng@debakkerijleiden.nl en Yiri Bloemkolk: ybloemkolk@debakkerijleiden.nl 
 
PROJECTKOOR ZOEKT LEIDENAARS 
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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NEEM DE TIJD! 
Twee dinsdagmiddagen in september over de (christelijke) kalender 
Onze jaarkalender staat vol feest- en gedenkdagen. Op mijn eigen kalender staan de verjaardagen van familie, 
huisgenoten en vrienden, en ook enkele sterfdagen. Op mijn scheurkalender staan nationale feestdagen: Kerst en Pasen, 
koningsdag, en ook 4 en 5 mei en 11 november bijvoorbeeld. Mijn liturgische kalender vermeldt de christelijke feesten en 
gedachtenissen, en tegenwoordig ook data zoals de nationale herdenking van de MH-17 ramp, de nationale 
buitenspeeldag, de internationale dag tegen de kinderarbeid, het Eid al-Fitr (Suikerfeest), de zomertijd, het North Sea 
Jazz Festival, de schoolvakanties…  
Kortom: de kalender is een tijdsdocument waarin allerlei religieuze, culturele, historische en praktische gegevens worden 
‘bewaard’, als een steuntje om ons collectief geheugen op peil te houden. Met als uitnodiging: neem de tijd! 
In september zal ik twee middagen aandacht besteden aan de rijke cultuurbron die de jaarkalender is. Op dinsdag 4 
september gaat het over de kalender zelf; deze middag is vooral informatief. Op dinsdag 18 september zullen we met 
elkaar bespreken hoe de kalender hulpmiddel kan zijn voor een welbewust, spiritueel leven. En ik zal als vleugje 
Franciscaanse spiritualiteit inbrengen, dat we de tijd niet nemen maar ontvangen. 
Dinsdag 4 en 18 september, 14:00-16:00 in De Regenboog 
Informatie en leiding ds Kees G. Zwart. 
Graag voor 1 september opgeven bij Harry Delemarre: cluster.leren@kcregenboog.nl 
 
 
EUCHARISTIEVIERING donderdag 28 juni 
Donderdag 28 juni(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.  
 
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! 

 

 
 
 

 


