
 

 
WEEKAGENDA 

 
1 - 8 juli  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 
Annet Ederveen van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
DE VIERING van vandaag 24 juni : 1e lezing: Wijsheid 1, 11-16 en 2, 21-24 ; 2e lezing ; Marcus 5, 21-43  
voorganger  ds. K.G. Zwart   litas  Janne  
lector  Truus de Haan   ambtsdragers    Frans Jagtman, Bert Minne  
organist   Wilfred vd Wal   muziek  Regenboogorkest 
beamer  Lex van de Berg   hulp)kosters Okko Bloem, Ilse ne Tjeerd Jansen 
kindernevend. Barbara Heubeck, Bas Bots crèche  Molly Wachira, Marlide Jukema 
bloemen  Maja van Spaandonk   koffie nd. dienst  Grady Vogel, Maria Machai 
collecte   1e mandje : geloofsgemeenschap Regenboog ; 2e mandje: PKN Jeugdwerk 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 24 juni is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar mevr. Nella van Vliet, hospice Duin en 
Bollenstreek. 
 
VERVOER VAN EN NAAR DE KERK GEVRAAGD 
Wie is bereid om een keer in de zes weken een mevrouw uit de Bessen op te halen om de kerkdienst bij te wonen en 
weer thuis te brengen. Inlichtingen en aanmelding graag bij Mary Pouw, tel. 5215726 of Atty Talma, tel. 5213506. 
 
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  12 juli 
Rond deze tijd komt het Sint-Janskruid in bloei, genoemd naar Johannes de Doper. In Joh.3 vs. 30 zegt hij: 'Hij (Jezus) 
moet groeien, ik moet minder worden.' Voor de naamdag van Sint-Jan is dan ook de dag van de zomerzonnewende 
gekozen. Het is een keerpunt in de natuur, van sterke groei en bloei naar rijping en knopvorming voor het volgende jaar. 
Over het plantje Sint-Janskruid zijn nog wat aardigheden te vertellen, evenals over veel andere planten. Kom daarom ook 
eens naar een werkmiddag. bijv. op donderdag 12 juli vanaf 13.30 uur. Een beetje hulp is zeer welkom! 
 
EUCHARISTIEVIERING donderdag 26 juli 
Donderdag 26 juli (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.  
 
NIEUWE EXPOSITIE ONTMOETINGSRUIMTE 
De komende maanden kunt u genieten van een heel bijzondere vorm van kunst: Origami; een vouwkunst waar geen lijm 
aan te pas komt.  
Origami is drie dimensionaal…dus over het algemeen lastig om aan een wand te tonen. Toch kunt u middels  deze 
expositie  enkele prachtige vouwwerken zien. Ze zijn gemaakt door Guido Tjia. Van kinds af is Guido al veel met Origami 
bezig geweest en hij heeft ware meesterwerken gemaakt. 
 
GOUDEN TEKSTEN 
Zondag 3 juni kwamen in de overdenking drie teksten ter sprake: Het Onze Vader, de Bergrede en het Dubbelgebod. 
Uit de reacties na de dienst bleek enerzijds dat het redelijk bekende teksten zijn, anderzijds sommige Regenbogers 
verrast waren wat er allemaal in de betreffende teksten staat. Wellicht is het een idee om in het nieuwe seizoen stil te 
staan bij deze gouden teksten. Mocht U het interessant vinden om zich een paar avonden te verdiepen in de 
betreffende teksten, stuur dan even een email naar Hans Snoek (hsnoek56@gmail.com), dan krijgt U aanvullende 
informatie. Voorgestelde data: donderdag 13 sept - 27 sept - 4 okt - 11 okt - 25 okt.  
Het leerhuis gaat door als er op 1 september minimaal 8 aanmeldingen zijn. Er is ruimte voor 15 deelnemers 
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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 
 
INZAMELING PLASTIC DOPPEN  
Sinds enige tijd worden in de Regenboog harde plastic doppen verzameld ten bate van 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 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. 
 
AGENDA 
 
zondag 1 juli  10.00 uur ds. K Zwart,  viering van de Maaltijd  m.m.v. ‘kerkorkest’ 
woensdag 4 juli  10.00 uur inloop koffieochtend 
zondag 8 juli  10.00 uur ds. K Zwart,   viering van de Maaltijd 
woensdag11 juli  10.00 uur inloop koffieochtend  
donderdag 12 juli  13.30 uur tuinieren in de kerktuin (zie boven) 
zondag 15 juli  10.00 uur leden geloofsgemeenschap 
woensdag 18 juli  10.00 uur inloop koffieochtend 
zondag 22 juli  10.00 uur C. Hofschreuder pw 
woensdag 25 juli  10.00 uur  inloop koffieochtend 
donderdag 26 juli  19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum 
zondag 29 juli  10.00 uur B. Heckel 
 
MENTOREN GEZOCHT VOOR STATUSHOUDERS IN LEIDEN 
Project JA Statushouders (JAS) van de gemeente Leiden zoekt mentoren die komend half jaar statushouders uit de 
Leidse Regio willen begeleiden. Een mentor vervult de rol van extra buur, stimuleert het spreken van Nederlands, 
maakt een statushouder wegwijs in de stad en ondersteunt de statushouder bij het opbouwen van een netwerk.  
Mentoren en statushouders spreken gedurende een half jaar 2 à 3 uur per week af. In die tijd ondernemen ze diverse 
activiteiten: van schaatsen tot musea bezoeken, van een kop koffie drinken tot samen koken. Tijdens gesprekken 
ontstaat een uitwisseling van culturen. 
Wilt u meer weten over dit project of wilt u zich aanmelden als mentor? Neem dan contact op met Tim van Dijk: 
t.van.dijk@leiden.nl / 071 516 46 37 om de mogelijkheden te bespreken. 
Voor meer informatie zie: www.jongerenopdearbeidsmarkt.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. 
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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. 
 
 
 
 

 


