
 

 
WEEKAGENDA 

 
12 – 26  augustus  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 
iemand van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING van 12 augustus; 1e lezing Spreuken 14, 23-31, 2e lezing Marcus 7, 34-30 
voorganger  ds. Kees Zwart   ambtsdragers    Frans Jagtman, Mieke Tirion  
lector  Jan Vis    organist   Frank Resseler 
kindernevend Mirjam de Kruijff   hulp)kosters Okko Bloem, Ingrid v. Leeuwen, Dagmar Saveur 
bloemen  Maja van Spaandonk  crèche  Molly Wachira , Elvira Dierickx  
koffie nd. dienst  Joke Aniba, Berry Elstak  infotafel  Edo Elstak   
litassen  Linde en Meike 
collecte   1e mandje : geloofsgemeenschap ; 2e mandje: Kerk in Actie 
 
VIERING van 19 augustus:  
voorgangers Marianne Hoogervorst pw  ambtsdragers    Harry Delemarre,  Mieke Tirion  
lector  Jan Vis    organist   Irene Swen 
kindernevend Bärbel Nieuwenburg  hulp)kosters Edwin Meijer, Ilse en Tjeerd Jansen 
bloemen  Maja van Spaandonk  crèche  Claudia Rahn  
koffie nd. dienst  Binny en Han Nagelkerke  infotafel  Atty Talma   
collecte   1e mandje : geloofsgemeenschap ; 2e mandje: Protestantse Gemeente Leiden 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 29 juli is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar de hr. Aris Weijling, Rivierduinen en  
5 augustus naar hr. en mw. Van Wijck, Blauwkarper.. 
 
BEROEPEN PREDIKANT   - NOTEER 6 SEPTEMBER IN UW AGENDA! 
Nadat de AKM en wijkkerkenraad op 11 juli hebben ingestemd met het advies van de beroepingscommissie over een 
nieuwe predikant voor onze geloofsgemeenschap, is het aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente 
Leiden om te besluiten tot het uitbrengen van een beroep. Dit zal gebeuren op 28 augustus. Daarna is het moment 
gekomen om u te vertellen wie de kandidaat is. Op donderdag 6 september om 20 uur is er in De Regenboog een 
bijeenkomst voor alle leden van de geloofsgemeenschap. Het eerste deel van de avond zal de beoogde nieuwe predikant 
aanwezig zijn om kennis te maken. Het tweede deel waarbij de nieuwe predikant niet meer aanwezig is, zullen AKM, 
wijkkerkenraad en beroepingscommissie u vragen om instemming met het uitbrengen van het beroep. Op zondag 9 
september kan dan officieel in de viering het beroep worden afgekondigd. Dan volgt een periode van 5 dagen waarin men 
bezwaar kan maken tegen de gevolgde procedure; let wel: niet tegen de kandidaat. Dus als alles volgens plan verloopt 
kan het beroep op 15 september worden uitgebracht. 
 
ONZE KERKTUIN donderdag  16 en 30 augustus 
In de kruidentuin staan Allium-bollen vrolijk heen en weer te wiegen, en soms waait er eentje om. Het zijn de zaadbollen 
van de prei, dus een echte Bijbelse plant. De Israëlieten verlangden tijdens de woestijnreis vanuit Egypte naar hun 
vaderland Kanaän terug naar het weldadige voedsel uit de Nijl delta (Numeri 11 vs 5). Onze prei wordt gezien als een  
regelrechte afstammeling van de daar groeiende look.  
Dat onze kerktuin te lijden heeft onder extreme droogte zal u niet onbekend overkomen. We hopen het een en ander in 
leven te kunnen houden. U bent welkom bij een volgende werkmiddag.  
Dat wordt op donderdag 16 en 30 augustus vanaf 13.30 uur. 
 
EUCHARISTIEVIERING donderdag 23 augustus 
Donderdag 23 augustus (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 
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FILM IN DE REGENBOOG  29 augustus 
Woensdag 29 augustus kunnen we weer samen genieten van en napraten over een goede film:. o.l.v. Ronald da Costa 
Het betreft de film Patterson, USA, 2016 
Een film over een vriendelijke, dichtende buschauffeur. Het lijkt heel gewoon en saai, maar de film is vol poëzie. Kortom 
een betoverende film met droogkomische scenes en indrukwekkend acteerwerk van Adam Driver als Patterson 
 
WEEKAGENDA 
In de vakantieperiode verschijnt de weekagenda om de week. Volgende weekagenda op 26 augustus. 
 
NIEUWE LICHTEN TOILETBLOKKEN 
In het kader van het project  ‘Groene Kerk’ zijn waar mogelijk de lampen en armaturen vervangen door LEDverlichting. 
Dat scheelt erg veel in energieverbruik.  
Om nog meer energie te sparen zijn in de toiletblokken bewegingssensoren geplaatst. Het licht gaat dan ‘vanzelf’ aan als 
u binnenkomt en na een kwartier ook weer ‘vanzelf’ uit.   
Hebt u nog meer ideeën om energie te besparen of anderszins milieuvriendelijk te zijn, geef het dan door aan de cie. 
Groene Kerk of aan de Beheerscie of deponeer uw idee in de ideeënbus Groene Kerk in de hal. 
 
GEEN KOFFIE-INLOOPOCHTEND 
In overleg met de vaste gasten is besloten in de maand augustus is er geen inloop koffieochtend te houden op de 
woensdag. De Regenboog is dan dicht.  
 
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 
 
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 
zondag 12 augustus 10.00 uur ds. K. Zwart  viering van de Maaltijd 
donderdag 16 augustus 13.30 uur tuinieren in de kerktuin (zie boven) 
zondag 19 augustus 10.00 uur M. Hoogervorst pw 
donderdag 23 augustus 19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum (zie boven) 
zondag 26 augustus 10.00 uur ds. H. Snoek 
dinsdag 28 augustus --------  uiterste datum inleveren kopij Bulletin 45-6 (15 sept.- 3 okt..) 
woensdag 29 augustus 19.30 uur Film in de Regenboog (zie boven) 
donderdag 30 augustus 13.30 uur tuinieren in de kerktuin (zie boven) 
zondag 2 september 10.00 uur leden geloofsgemeenschap 
donderdag 6 september  20.00 uur `gemeenteavond over beroepen predikant (zie boven) 
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VERHALENCONCERT MATTHIJN BUWALDA in de Hooglandse Kerk   28 september 
Op vrijdagavond 28 september organiseert het cluster Binnenstadskerken, namens de Protestante Gemeente Leiden, 
een verhalenconcert van de bekende zanger en liedschrijver Matthijn Buwalda! Matthijn schrijft en zingt 
Nederlandstalige luisterliedjes waarbij hij geloof en het leven van alledag bij elkaar brengt. 
Het verhalenconcert is gratis toegankelijk en wordt gehouden in de Hooglandse Kerk op vrijdagavond 28 september; 
aanvang 20.00 uur (kerk open 19.15 uur; kom op tijd in verband met beperkt aantal plaatsen).  
Ter bestrijding van de onkosten houden wij na afloop een collecte bij de uitgang. Kom luisteren en genieten tijdens deze 
bijzondere avond! Voor meer informatie kunt u terecht op www.protestantsegemeenteleiden.nl. 
 
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. 
 
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. 
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