
 

 
WEEKAGENDA 

 
3 - 10 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 
Edo Elstak van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
DE VIERING VAN vandaag 3 juni  1e lezing: Deut. 26: 5-11; 2e lezing: Marc. 2:23-3:6 
voorganger  ds. Hans Snoek  litas  Maran  
lector  Tiny Lagerberg  ambtsdragers    Mieke Tirion, Ester Korbee  
organist   Frank Resseler  (hulp)kosters Jos Huisman, Dagmar Saveur, Marianne de Kuijper 
beamer  Yaran Kaelani  kindernevend. Els Frankhuizen, Bas Bots   
bloemen  Maja van Spaandonk  crèche  Claudia Rahn, Eline Fung Fen Chung  
infotafel  Edo Elstak  koffie nd. dienst  Ewa Bakhuizen vd Brink, Alize de Witt 
collecte   1e mandje : geloofsgemeenschap Regenboog ; 2e mandje: Protestantse Gemeente Leiden 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 27 mei  is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar mw. Nans Vellekoop, Rosmolen 
 
UITNODIGING IFTAR-MAALTIJD woensdag 6 juni 
Dit jaar loopt de maand Ramadan van 16 mei tot 14 juni. Deze weken vasten de meeste moslims: tussen zonsopgang 
en zonsondergang onthouden ze zich van eten en drinken. Maar zodra de zon onder is gegaan, mag er worden 
gegeten. Dat is meestal heel gezellig. Familie, vrienden en buren komen bij elkaar. Onze 'buren' – bewoners rond de 
Willem de Zwijgerlaan – nodigen ons dan ook uit voor een Iftarmaaltijd, op woensdag 6 juni. Iftar betekent het breken 
van het vasten. De Bewonersvereniging Zwijgers van Noord organiseert de maaltijd. Iedereen is welkom - laat s.v.p. 
uiterlijk 4 juni weten of je wilt komen via pieterschrijnen@gmail.com. Dan geef ik het door. 
De maaltijd is in de kantine van Roodenburg, Pieter Bothstraat 27, naast Overrhyn. De zon gaat onder om 22:03 uur. Je 
bent al welkom vanaf 21:15. 
 
ONZE KERKTUIN donderdag 14 en 28 juni 
De Judaspenningen hebben met hun bloesem een geweldige bijdrage geleverd aan het fraaie kleurenpalet van onze 
voorjaarstuin. Op het moment ontwikkelen zich de 'penningen', de karakteristieke platte zaaddozen. Daarbij doen nu de 
zomerbloeiers al weer goed hun best.  
We gaan weer werken in onze kerktuin op resp. 14 en 28 juni vanaf 13.30 uur.  
De werkgroep zou gebaat zijn bij wat versterking, dus kom vooral 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. 
Inmiddels is er een begin gemaakt met € 1505,00. Ons streven is dat we het nieuwe seizoen kunnen beginnen met onze 
eigen Regenboog-piano/vleugel. Namens de AKM alvast bedankt voor uw gift!.  
 
RECTIFICATIE PLASTIC DOPPEN  
Er is een klein misverstand over het inzamelen van de harde plastic doppen. Ze worden niet ingezameld t.b.v. rollators in 
ontwikkelingslanden, maar voor KNGF geleidehond. Op de site van KNGF geleidehond kunt u daar meer over lezen. 
Voor het recyclen van de doppen is het van belang dat ze allemaal van hetzelfde soort hard plastic zijn en er geen andere 
materialen bij zitten: Dus geen doppen met een ‘voering’ van karton of zacht plastic. En wilt u de doppen even afspoelen 
voor u ze inlevert? (anders gaat het zo stinken) U vindt de doppen op melkpakken, pakken vruchtensap e.d. U kunt de 
doppen inleveren in een doosje op de tafel in de hal van de Regenboog. 
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OUDERENMIDDAG  donderdag 21 juni 
Voor mensen van 80 jaar en ouder is er weer een ontmoetingsbijeenkomst op donderdagmiddag 21 juni van 14.00-16.00 
uur. Thema: “Wat geeft u kracht in moeilijke tijden?” Zie ook Bulletin 45-4 blz.9. 
Bent u 80 jaar of ouder en hebt (nog) geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, weet u dan van harte welkom.  
U kunt zich aanmelden bij Atty Talma tel 5213506, email: artalma@hetnet.nl 
 
REGENBOOGDIS vrijdag 22 juni 
Vanwege de seizoenafsluiting op 29 juni is de Regenboogdis deze maand een week naar voren opgeschoven en bent u 
dus al op 22 juni van harte welkom voor een gezellige en lekkere maaltijd.  
U kunt zich opgeven bij Maja van Spaandonk tel : 5214359, e-mail: maja.v.spaandonk@live.nl 
De kosten bedragen € 8, 00 p.p. bij binnenkomen te voldoen. 
 
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.  
 
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 
 
AGENDA 
dinsdag 5 juni  20.00 uur cursus Maria 
woensdag 6 juni  10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 7 juni       10.00- 20.00 uur inzameling oud papier, metaal en kleding en voedsel voor de voedselbank 
zondag 10 juni  10.00 uur pw, C. Hofschreuder 
woensdag 13 juni  10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 24 juni 13.30 uur tuinieren in de kerktuin 
zondag 17 juni  10.00 uur ds. B. Heubeck. Viering van de Maaltijd 
woensdag 20 juni  10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 21 juni 14.00 uur ouderenmiddag (zie boven) 
vrijdag 22 juni  18.00 uur Regenboogdis (zie boven) 
 
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. 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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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! 

 

 
 
 

 


