
 

 
WEEKAGENDA 

 
 9 -16 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 
Mieke Tirion van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING van 9 september:  1e lezing Jesaja 6, 1-3 + 6-9;  2e lezing Mattheus 6, 25 – 34 
voorgangers  ds. K. Zwart, pw. M Hoogervorst  ambtsdragers    Mieke Tirion, Maja Van Spaandonk  
lector  Tiny Lagerberg    organist   Wilfred vd Wal 
koor:   Regenboogkoor o.l.v. Hendrik Vonk  kindernevend Ella Veenstra, Ute Braig   
hulp)kosters Ronald v Heijningen,  Marianne de Kuijper en  
bloemen  Maja van Spaandonk   crèche  Molly Wachira, Eline Fung Fen Chung 
koffie nd. dienst  Joke Honsbeek, Joke Aniba   
collecte   1e mandje : geloofsgemeenschap ; 2e mandje: RK Vicariaat 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 2 september is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar mw. Jos Huisman, Prinsenstraat 
  
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.  
 
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. 
 
EXPOSITIE VERNIEUWD 
In de ontmoetingsruimte hangt weer een nieuwe expositie. Dit keer zijn het schilderwerken van Marianne de Hoest.  
Mocht u zelf eens willen exposeren neem dan contact op met Marijke Koeners  52111357. 
 
ONZE KERKTUIN donderdag  13 en 27 september 
Ondanks het al enigszins herfstige weer staan langs het schelpenpad nog vrolijke Knautia's te bloeien. Daarnaast staat 
de wilde Cichorei, die zich bij enigszins zonnig weer tooit met werkelijk hemelsblauwe bloemen. Cichorei wordt gezien 
als een van de bittere kruiden genoemd in Exodus 12:8, de viering van het Pascha. In de Arabische wereld wordt cichorei  
nog steeds verzameld en gegeten bij bijvoorbeeld lamsvlees en ongezuurde broden. Bij ons is de cichorei een veel 
voorkomende wilde plant, voornamelijk langs dijken in het rivierengebied. Sinds de Middeleeuwen wordt de plant gebruikt 
in de kruidengeneeskunde. Sedert 1600 wordt de geroosterde wortel gebruikt als koffiesurrogaat en als toegevoegd 
aroma (Buisman). Wij kennen de cichorei allemaal als witlof. De in het voorjaar gezaaide wortels worden in de herfst 
geoogst en van blad ontdaan. Na het uitlopen in het donker, zodat geen bladgroen kan ontstaan, groeien er mooie 
geelwitte witlofkropjes, een bij ons geliefde wintergroente. 
We gaan weer tuinieren op resp. 13 en 27 september vanaf 13.30 uur en zijn zeer gebaat bij wat extra hulp.  
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 
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NEEM DE TIJD!  Dinsdag 18 september 
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 aandacht besteden aan de rijke cultuurbron die de jaarkalender is. En ik zal als vleugje Franciscaanse 
spiritualiteit inbrengen, dat we de tijd niet nemen maar ontvangen. 
Dinsdag 18 september, 14:00-16:00 in De Regenboog 
Informatie en leiding ds Kees G. Zwart. 
 
VREDESWAKE STADHUISPLEIN  vrijdag 21 september 
Vrijdag 21 september wordt in het kader van de Vredesweek een Vredeswake georganiseerd van 16.00- 17.00 uur. 
Thema: “Generaties voor vrede” Jong en oud: iederéén kan wat aan vrede doen! Juist nu de polarisatie en verdeeldheid 
binnen Europese samenlevingen groeit, is de overdracht van vredesengagement van groot belang. Tijdens de 
Vredeswake zoeken we verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties. Om van elkaar te leren, elkaar te 
bemoedigen en samen op te trekken op de weg van vrede. 
Naast momenten van stilte en bezinning is ook ruimte voor muziek en andere vormen van expressie. 
Kom naar de Vredeswake en laat zien dat vrede u ter harte gaat!  
 
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 
 
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.  
 
AGENDA 
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 
vrijdag 21 september  16.00 uur Vredeswake Stadhuisplein 
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) 
 
JAARREKENING 2017 DIACONIE TER INZAGE 
De Jaarrekening 2017 van de Diaconie van de Protestantse gemeente te Leiden is in eerste lezing vastgesteld op de 
Algemene Kerkenraad van 26 juni. De jaarrekening ligt vanaf maandag 10 september twee weken ter inzage op het 
Kerkelijk Bureau. Het bureau aan de Van Vollenhovenkade 22, is geopend van maandag tot en met donderdag tussen 
9.00 en 12.00 uur. Tevens is de jaarrekening te downloaden van de website van de PgL. De jaarrekening wordt 
definitief vastgesteld op de Algemene Kerkenraad van 25 september. Eventuele reacties kunt u tot uiterlijk zaterdag 22 
september richten aan: Kerkelijk Bureau, T.a.v. scriba P.G.L., Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden. 
Namens de Algemene Kerkenraad, secretaris Michael Korbee 
 
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  
 
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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