
 

 
WEEKAGENDA 

 
14 - 21 oktober  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. 
 
VIERING  14 oktober : Evangelielezing: lezing: Markus 10, 1-16 
voorganger  T. Snepvanger pw.  ambtsdragers    Ingrid Weitenberg, Harry Delemarre  
lector  Ruurt Jukema   organist   Frank Resseler 
kindernevend  Ute Braig   hulp)kosters Edwin Meijer, Ilse en Tjeerd Jansen 
crèche  Molly Wachira, Elvira Dierickx koffie nd. dienst  Binny en Han Nagelkerke   
collecte   1e mandje : geloofsgemeenschap ; 2e mandje: Kerk in Actie - werelddiaconaat 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 7 oktober is een bloemengroet van onze geloofsgemeenschap gegaan naar Ingrid van Leeuwen, Mosselbank. 
 
KERKENPOST  
Wie wil er helpen de flyers voor Allerzielenbuiten rond te brengen? Ze liggen op straat gebundeld klaar in de 
ontmoetingsruimte. Als ieder een bundeltje meeneemt dan is de Merenwijk weer van harte uitgenodigd.  
Samen maken we deze activiteit mogelijk!  
 
GEZOCHT: NIEUWE LEDEN VOOR ONS BEAMTEAM 
De meeste leden van onze geloofsgemeenschap weten de mogelijkheden van de beamer tijdens een Zondagse viering 
te waarderen en zullen deze niet meer willen missen. Onlangs is een aantal van de leden van ons beamteam gestopt. 
Om de inzet van de beamer ook in de toekomst te kunnen waarborgen zijn wij dringend op zoek naar mensen die ons 
team willen komen versterken. Iedereen is van harte welkom! 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Bas Bots, basbots@hotmail.com  
 
GEZOCHT: GASTVROUWEN/HEREN VOOR DE REGENBOOG OPEN 
We willen als geloofsgemeenschap graag meewerken aan een beter leefklimaat in de Merenwijk. Ons Kerkelijk Centrum 
de Regenboog heeft daarin een belangrijke functie als ontmoetingsplaats. Maar dan moet het wel open en toegankelijk 
zijn. Omdat Ronald niet permanent in de Regenboog aanwezig kan zijn, zijn er ’s morgens van 10.00-12.00 uur 
gastvrouwen/heren om de Regenboog open te houden. Door vertrek van enkele leden van ons team is de Regenboog 
nog maar 3 van de 5 ochtenden open. We hebben dus dringend behoefte aan nieuwe gastvrouwen/heren.  
Wie komt ons team versterken?  
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Mary Pouw of Ingrid Weitenberg 
 
FILM IN DE REGENBOOG  Perfetti sconosciuti van Paolo Genovate 18 oktober 
Hoe goed ken je je beste vrienden en je partner? 
Een groep 40 plussers stelt zich tijdens een etentje kwetsbaar op: ieder besluit zijn of haar smartphone op tafel te leggen 
en alle binnen komende berichten te delen. Maar dan lopen de spanningen op. De gasten halen het dessert niet met 
elkaar. Het digitale dagboek blijkt ‘de zwarte doos van ons leven’, de spiegel van onze ziel. 
Een film vol humor, schaamte en kwetsbaarheid. Met aan het eind een spannende vraag. 
Donderdag 18 oktober 19.30 uur. Kosten € 5,00. 
 
BIJEENKOMST GROENE KERKEN LEIDEN 25 oktober 
U bent van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst van de GroeneKerken in Leiden op donderdag 25 oktober om 20.00 
uur in het Hooglandse Huys, ingang Moriaansteeg/Hooglandse Kerkgracht. 
Prof. Dr. Jan Boersema houdt een lezing over de verbinding tussen geloven en het groene denken en doen. Er is die 
avond ook ruimte voor vragen en discussie. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het Kerkelijk Bureau, info@kerkelijkbureauleiden.nl. 
Namens commissie Groene Kerk; Jan Vis 
 

mailto:ingridjam@hotmail.com
http://www.deregenboogmerenwijk.nl/
mailto:basbots@hotmail.com
mailto:info@kerkelijkbureauleiden.nl


GESPREK OP ZONDAG over CONTEXTUEEL BIJBELLEZEN 28 oktober 
Wat een bijbeltekst je zegt hangt af van het land waar je woont, de cultuur die je eigen is en omstandigheden in je 
persoonlijke leven. Contextueel bijbellezen neemt deze persoonlijke achtergronden als uitgangspunt bij het lezen van 
verhalen in de bijbel. De vraag waarin we ons tijdens het Gesprek op Zondag willen verdiepen is wat dit betekent voor 
wat een tekst je te zeggen heeft. Hans Snoek zal meer vertellen over contextueel bijbellezen en we gaan zelf  aan de 
slag met een bijbelverhaal om het te ervaren.  
Iedereen is van harte welkom op zondag 28 oktober na de viering in het stiltecentrum.  
Peterhans van den Broek 
 
ONZE KERKTUIN 1 november 
De herfst is een periode van versterving in de natuur Eveneens een jaargetijde waarin we mediteren over  vergankelijkheid 
en we gedenken onze doden (2 november) al dromend van een hemels leven. Een echte herfstbloem die daaraan zijn 
naam ontleent is de Hemelsleutel. Onze Hemelsleutels (Sedum telephium) groeien en bloeien aan de voet van de  
reusachtige Es, die volgens de Noorse Edda de onderwereld met de bovenwereld verbindt. We gaan bloembollen planten 
op donderdagmiddag 1 november vanaf 13.30 uur. Als alle kerkgangers een paar bolletjes kopen of wat viooltjes wordt 
de tuin volgend voorjaar een vrolijk kleurenpalet. Dat wordt genieten! De kerktuin is van ons allemaal. 
 
AGENDA 
zondag 14 oktober  15.00 uur concert Vocalei in de Regenboog (zie onder) 
dinsdag 16 oktober hele dag  uiterste inleverdatum kopij Bulletin 45-7 (periode 3-11 tot 15-12) 
woensdag 17 oktober 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 18 oktober 19.30 uur Film in de Regenboog (zie boven)  
zondag 21 oktober 10.00 uur C. Hofschreuder pw. 
woensdag 24 oktober 10.00 uur  inloop koffie-ochtend 
zondag 28 oktober 10.00 uur ds. H. Snoek 
zondag 28 oktober 11.15 uur Gesprek op zondag (zie boven)  
 

NAJAARSCONCERT VOCALEI  zondag 14 oktober 
Op zondagmiddag 14 oktober om 15.00 uur zingt Kamerkoor Vocalei weer in Kerkelijk Centrum De Regenboog, 
Watermolen 1, Merenwijk, Leiden. 
Een gevarieerd programma dat wordt geopend met enkele koorwerken uit de (vroege) barok (o.m. van Buxtehude en 
Pachelbel) met ondersteuning van  kamermuziekensemble Auxilium. Na de pauze staat het water centraal: zeeën, 
zeelieden, meren, bergstromen, dat alles komt voorbij! 
Kaarten in de voorverkoop: € 12.50; zie  www.vocalei.nl .  
Toegangsprijs aan de zaal: € 15,-.  

 
EVENSONG 14 OKTOBER 
Vanmiddag wordt in de Hooglandse Kerk om 17.00 uur de zesde en laatste evensong van dit seizoen gezongen door 
Kamerkoor Voix Jolie. Liturg is Hanna Rijken. U bent van harte welkom.  
Meer info op www.evensongsleiden.nl. 
 
ZIJLPOORTLEZING 28 oktober 
Op 28 oktober 2018 wordt om 15:00 uur in de kapel op de begraafplaats Zijlpoort aan de Haven 64 in Leiden de 11e 
Zijlpoortlezing gehouden door mw. Dr. Evelyne Verheggen. Het onderwerp zal zijn: bidprentjes, waarbij ook de 
bidprentjes van enkele bijzondere Leidenaren niet zullen ontbreken. 
Evelyne Verheggen studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en promoveerde in 2006 aan de Radboud Universiteit te 
Nijmegen op het proefschrift Beelden voor passie en hartstocht. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 
17de en 18de eeuw. 
Deze lezing is voor de vrienden van de R.K. begraafplaats Zijlpoort en andere belangstellenden. 
Komt allen! 
 
Jaarrekening 2017 Protestantse gemeente te Leiden ter inzage 
De Jaarrekening 2017 van de Protestantse gemeente te Leiden is in eerste lezing vastgesteld op de Algemene 
Kerkenraad van 25 september. De jaarrekening ligt vanaf maandag 22 oktober twee weken ter inzage op het Kerkelijk 
Bureau,aan de Van Vollenhovenkade 22, 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. Inzage-exemplaren liggen op de tafel in de hal van de 
Regenboog. 
De jaarrekening wordt definitief vastgesteld op de Algemene Kerkenraad van 20 november. Eventuele reacties kunt u tot 
zaterdag 3 november richten aan: Kerkelijk Bureau, T.a.v. scriba P.g.L., Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden. 
Namens de Algemene Kerkenraad, secretaris Michael Korbee 
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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  
 
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.  
  
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. 
 
EUCHARISTIEVIERING donderdag 25 oktober 
Donderdag 25 oktober  (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 
 
KOFFIE-INLOOPOCHTEND  iedere woensdag   
Iedere woensdag staat vanaf 10.00 uur de deur van de Regenboog open voor wie zin heeft in een kopje koffie en wat 
gezelligheid. U kunt vrij binnenlopen tot 11.30 uur. 
 
VOORJAARSBLOEMEN GEZOCHT 
De kerktuin, ons visitekaartje naar de omgeving, kreeg de afgelopen jaren in het voorjaar de kwalificatie Mini-Keukenhof 
van de buurt. Dat dankten we aan een gulle (professionele) gever die ons voorzag van bollen die hij commercieel niet 
meer kon vermarkten. Helaas kan hij ons dit jaar niet meer met zo iets ondersteunen.  
Wij zijn als tuinclubje dus opzoek naar andere gullegevers. Als je een dezer dagen bij een tuincentrum komt of bestelling 
plaatst, denk dan even aan onze kerktuin en bestel een paar bolletjes extra.  Wat ook altijd mooi is zijn de viooltjes (bv. : 
Viola Cornuta) die vaak het hele jaar door bloeien.  
Wie niet zo handig is met tuinieren en toch een bijdrage wil leveren zou een bedragje kunnen overmaken aan de AKM 
(NL70 0002 5811 91) onder vermelding KERKTUIN. 
Wij als kerktuinmieren zijn elke veertien dagen weer aan de slag om de tuin in hoog aanzien te houden. Op 1 november 
gaan we bollen planten. Extra hulp is daarbij zeer welkom. 
Edo 
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