
 

 
WEEKAGENDA 

 
 2 - 9 september  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 
Ada Minne van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING van 2 september:  1e lezing Efeziërs 6: 10-20;  2e lezing Marcus 8, 22-26 
voorganger  Edo Elstak   ambtsdragers    Harry Delemarre, Bert Minne  
lector  Nel Muris   organist   Frank Resseler 
kindernevend Els Frankhuizen   (hulp)kosters Jos Huisman, Ingrid v Leeuwen, Wil Sluijter 
bloemen  Maja van Spaandonk  crèche  Sandra en Chelsea Nijsen  
koffie nd. dienst  Ewa Bakhuizen vd Brink, Maria Machaj   
collecte   1e mandje : geloofsgemeenschap ; 2e mandje: Jeugdwerk in de Regenboog 
 
Muzikaal intermezzo (na overweging) : Sinfonico van Pietro Mascagni door Swanette en Marlide Jukema  
 
Lied van vrede  

 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 26 augustus is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar dhr. Willem Zietse, Cameliadal. 
  
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. 
 
KERKPROEVERIJ  16 september 
Zondag 16 september is het kerkproeverij-dag. Een landelijk initiatief om mensen uit te nodigen kennis te maken met de  
kerk in al haar geledingen.  Nodig uw buurman, vrienden, kinderen uit deze zondag met u mee te komen naar de viering 
in de Regenboog om te ’proeven’ aan de kerk in het algemeen en onze geloofsgemeenschap in het bijzonder.  
Uitnodigingskaarten zijn uitgedeeld en liggen ook op de leestafel in de hal.  
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WEER KOFFIE-INLOOPOCHTEND  iedere woensdag 
Nu de vakantie voorbij is, is de Regenboog weer iedere woensdag open voor de koffie-inloopochtend. U bent welkom 
vanaf 10.00 uur voor een kopje koffie/thee met gezelligheid. Tod 11.30 uur kunt u vrij inlopen. 
 
REGENBOOGZONDAG 9 september 
Zondag 9 september is het Regenboogzondag. Dan starten we het nieuwe seizoen op. We beginnen de dag met een 
feestelijke viering waarin de oudste kinderen van de kindernevendienst ‘overstappen’ naar de jongeren.  
Na de viering is er uitgebreid koffie en worden plannen voor het nieuwe seizoen onthuld. 
Daar moet u dus bij zijn. 
 
ONZE KERKTUIN donderdag  13 en 27 september 
In het perk onder de grote es staan op 't moment twee prachtige zaadaren van de Aronskelk . Ze bestaan uit een korte 
stijve stengel bezet met oranjerode bessen. Niet eten - ze zijn erg giftig!  Tijdens de bloei in  het voorjaar worden insecten 
die nodig zijn voor de bestuiving, in de kelkvormige bloem in de val gelokt. Na verdorring van de bloem rijpt dan  
de fraaie zaadkolf. 
Over de naamgeving: Tijdens de woestijnreis van het Joodse volk vanuit Egypte terug naar het land van Abraham werd 
Aaron aangesteld als de rechterhand van Mozes. Interessant is dit verhaal nog eens na te lezen in de Bijbel in Numeri 
17. God zelf wees de leidersstaf aan en die staf bracht bloesem voort. Deze staf behoorde tot Aaron uit de stam van 
Levi. Volgens een legende is de Aronskelk ontsproten aan de staf van Aaron. De gelijkenis is terug te vinden in de bloeikolf 
van de plant die op een  staf lijkt.  
We gaan weer tuinieren op resp. 13 en 27 september vanaf 13.30 uur. U bent welkom! 
 
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 
 
AGENDA 
dinsdag 4 september 14.00 uur Neem de tijd (zie boven) 
woensdag 5 september 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 6 september  20.00 uur `gemeenteavond over beroepen predikant (zie boven) 
zondag 9 september 10.00 uur Regenboogzondag  

M. Hoogervorst pw en ds. K Zwart    viering van de Maaltijd 
     m.m.v. het Regenboogkoor 
woensdag 12 september 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 13 september 13.30 uur tuinieren in de kerktuin (zie boven) 
donderdag 13 september   leerhuis Gouden Teksten (zie boven) 
zondag 16 september 10.00 uur ds. P Korbee   kerkproeverij  (zie boven) 
dinsdag 18 september 14.00 uur Neem de tijd (zie boven) 
woensdag 19 september 10.00 uur inloop koffieochtend 
zondag 23 september 10.00 uur ds. B. Heubeck   Vredeszondag 
woensdag 26 september 10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 26 september 13.30 uur Poëziemiddag 
donderdag 27 september  13.30 uur tuinieren in de kerktuin (zie boven) 
donderdag 27 september   leerhuis Gouden Teksten   
  
NEEM DE TIJD! 
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 
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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.  
 
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. 
 
 
Protestantse Lezing 2018: - Hoe je zélf iets van je leven kunt maken. (Of toch niet?) 
 
31 oktober 2018 houdt Ben Tiggelaar de Protestantse Lezing 2018 in Corpus Experience.  
Ben Tiggelaar is bestsellerauteur, internationaal spreker, gedragswetenschapper én protestant.  
Tiggelaar staat in zijn lezing op een eigentijdse manier stil bij de vraag die 400 jaar geleden - tijdens de synode van 
Dordrecht - maandenlang het gesprek van de dag was: Bepaalt God hoe het leven van mensen verloopt óf heeft de 
mens daar zelf invloed op? 
Tegenwoordig kunnen Nederlanders zich nauwelijks iets bij dit vraagstuk voorstellen. Nederland is bij uitstek een land 
waar het geloof in God plaats heeft gemaakt voor een geloof in maakbaarheid. De overtuiging dat je zélf iets van je 
leven kunt en moet maken. Toch is het volgens de protestantse Tiggelaar goed om in de huidige prestatiemaatschappij 
waarin zelfbeschikking hoog in het vaandel staat opnieuw na te denken over deze historische vraag. 
De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks 
gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag). Meer over deze lezing via  www.protestantsekerk.nl/lezing. 
Van harte welkom op de lezing zelf. Aanmelden kan via www.protestantsekerk.nl/lezing  
 
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. 
 
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. 
 
EUCHARISTIEVIERING donderdag 27 september 
Donderdag 27 september (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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