
 

 
WEEKAGENDA 

 
 6 - 13 januari 2019 

 
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 Atty 
Talma van de werkgroep wijkcontacten die u het één en ander 
over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING  6 januari 
1e lezing: Jesaja 60, 1 – 6; 2e lezing Mattheus 2, 1 -12  
voorganger  Mw. M. Hoogervorst, pw  
ambtsdragers    Peter Paulus, Bert Minne 
lector  Truus de Haan 
organist   Frank Resseler 
koster   Ronald v Heijningen 
(hulp)kosters Ingrid v Leeuwen, Dagmar Saveur 
beamer  Bas vd Berg 
kindernevend. Barbara Heubeck 
crèche  Molly Wachira, Marlide Jukema  
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Alie Dubois, Berry Elstak   
collecte   1e mandje :pastoraat geloofsgemeenschap  
  2e mandje: RK Vicariaat 
 
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 
 
GEZOCHT: GASTVROUWEN/HEREN VOOR  
‘DE REGENBOOG OPEN’ 
De werkgroep de Regenboog Open zorgt van dinsdag tot en 
met vrijdag  van 10.00 tot 12.00 uur voor het aannemen van 
de telefoon en de ontvangst van bezoekers van de 
Regenboog. Vanaf 1 november hebben wij een open plek op 
de dinsdagmorgen voor 2 personen. Wanneer u hiervoor tijd 
hebt en het u leuk lijkt u hiervoor in te zetten, wilt u dan contact 
opnemen met Mary Pouw, tel. 5215726, 
email: mypouwdon@hotmail.com 
 
POËZIEMIDDAG woensdag 9 januari  
Wij lezen verzen over het thema (g)een God van o.a. Schulte 
Nordholt, J.B. Charles en Toon Tellegen en besteden 
aandacht aan de nieuwste bundel van Huub Oosterhuis “Die 
wij denken”. 
Over ziek en gezond wordt heel wat ‘gedokterd’. Dat thema 
hoeft niet alleen maar ernstig te zijn zo ontdekken wij bij 
Froukje Tuinman en Frank Koenegracht. 
woensdagmiddag 9 januari 2019  van 13.30 tot 15.00 uur 
Leiding: Ronald da Costa  
Graag opgeven bij Anja Rijken, tel 071-5216606 
Kosten € 5,00 ter plaatse te voldoen 

 
LEREN EN GELOOFSVERDIEPING 17 januari 
De tien beloften 
U en ik zijn opgevoed met de regels van ons geloof. De 
belangrijkste zijn de Tien Geboden die God aan Mozes gaf 
toen het volk in de woestijn verbleef.  
Anselm Grün, benedictijner monnik, heeft een aantal jaren 
geleden de tien geboden op een hedendaagse wijze 
benaderd. Hij noemt ze de tien beloften. Via een DVD mogen 
wij hem persoonlijk zijn toelichting en beleving horen en zien 
geven. Daarna gaan we erover in gesprek.  
Per avond zullen er twee geboden aan bod komen. 
 
De eerste avond is op donderdag 17 januari om 20.00 uur in 
de Regenboog. De tweede avond op 31 januari. De andere 
avonden zullen we in overleg vaststellen. 
Gespreksleider: pastor M. Hoogervorst - pastoraal werkster. 
 
De aangekondigde serie over de tien beloften gaat in ieder 
geval door. Er is nog plaats voor nieuwe aanmeldingen. 
Gaarne vóór 10 januari a.s. via pastor.regenboog@gmail.com 
Aanmelden is noodzakelijk.  
  
NIEUWJAARSCONCERT zondag 13 januari  
Voor de vierde keer willen we samen het nieuwe jaar 
beginnen met een muzikale middag. Het concept is iets 
gewijzigd. Wat blijft is dat het een middag wordt voor iedereen 
in de Merenwijk en door een aantal enthousiaste musici uit de 
Merenwijk. Wat er bij komt is dat we verbinding hebben 
gezocht met de Wijkvereniging Merenwijk. Op deze manier 
hopen we nog meer mensen te kunnen aanspreken. Het 
echte, eigen Merenwijks Nieuwjaarsconcert.  
Individuele optredens van musici uit de Merenwijk en de 
Regenboog in het bijzonder. 
Het concert duurt van 15:00 uur tot 17:30. Daarna kunnen we 
met elkaar nog even gezellig napraten in de 
ontmoetingsruimte. 
De toegang voor het concert is gratis. Met aan het einde een 
deurcollecte voor het bestrijden van de kosten. Het wordt, 
door de verschillende optredens, een heel afwisselend 
programma met instrumentale muziek maar ook met zang en 
dans. Komt allen genieten van dit heerlijk gevarieerd 
programma! 
Edo Elstak 
 
NIEUWJAARSCONCERT hulp gevraagd 
Om het nieuwjaarsconcert soepel te laten verlopen is er nog 
behoefte aan een aantal vrijwilligers die rond het concert 
helpen bij het uitdelen van boekjes, het assisteren in de 
pauze, het begeleiden van de artiesten e.d. 
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Je kunt je opgeven bij Edo ejh.elstak@telfort.nl 
 
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 20-27 jan 

Al meer dan 50 jaar is de 4e zondag van januari de afsluiting 
van de week van gebed voor de eenheid van de kerken. Die 
eenheid tussen de kerken, - en dan bedoelen we niet zozeer 
eenvormigheid in leer en geloofspraktijken, maar de  eenheid 
die ons samen brengt in geloof, inspiratie, en naastenliefde - 
, die eenheid is meer dan ooit nodig. Daarom willen we in de 
Regenboog meedoen aan deze week van gebed. Daartoe is 
er in de week van 20-27 januari elke ochtend van maandag 
t/m zaterdag om 11.30 uur een korte gebedsdienst in het 
Stiltecentrum van de Regenboog.  De diensten worden 
voorbereid en geleid door de leden van de werkgroep “leden 
geloofsgemeenschap”. We laten ons hierbij inspireren door de 
Wereldraad van Kerken. Die heeft Indonesië als gidsland 
gekozen en de gebedsweek het thema “Recht voor ogen “ 
meegegeven. In de vieringen wordt daar aandacht aan 
besteed. 
In de viering van zondag 20 januari zal aandacht aan de 
gebedsweek en het thema gegeven worden. Na de viering is 
er dan ‘Gesprek op zondag’ over het thema (zie hieronder). 
In de viering van zondag 27 januari wordt de week van gebed 
afgesloten met een speciale dienst, samengesteld door de 
wereldraaf van Kerken en mondiaal aanbevolen.   
 
We hopen dat veel mensen met ons mee komen bidden, want 
de wereld snakt naar meer eenheid en harmonie. 
maandag 21 – zaterdag 26 januari 11.30 uur Stiltecentrum 
Ingrid Weitenberg 
 

 
 
ZOEK HET RECHT, NIETS DAN HET RECHT  20 jan 

De viering op zondag 20 januari staat in het teken van de 
week van gebed voor de eenheid. Het thema van de week is 
Recht voor ogen. Centraal staat de aansporing ‘Zoek het recht 
en niets dan het recht’ die te vinden is in Deuteronomium 16 
vers 11-20. In aansluiting op de viering staan we in Gesprek 
op Zondag stil bij het zoeken van recht. Hoe waar de 
aansporing ook klinkt, vragen roept hij ook op. Wat is recht?  
Kan recht soms niet juist krom zijn? Soms klopt iets wel 
volgens het recht maar deugt het daarmee moreel ook? Is er 
spanning tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid? Zijn er 
rechten zonder plichten? Vragen te over voor een gesprek. U 
bent van harte uitgenodigd na de viering in het Stiltecentrum. 
Peterhans van den Broek   
 
VOORUITBETALEN KOFFIE EN THEE 2019 

Ik wil uw vragen uw koffie- en theegeld voor volgend jaar 
vooruit te betalen. We drinken voor 2250 euro koffie en thee 
in een jaar. Daarom kost een kop 0,50 euro. U kunt dat bedrag 
bij elke kop die u drinkt in de koffiebus stoppen. Maar U kunt 
ook het door u geschatte eigen koffie- of theegebruik in 2019 
vooruit betalen. 23 leden van onze geloofsgemeenschap 
kozen vorig jaar voor die optie. Als u nu betaalt, is dat 
makkelijker voor u, want u bent er in een keer vanaf,  én voor 
de geldtellers na de vieringen. Als u vooruit wilt betalen, dan 
kunt u dat doen door het bedrag van uw geschatte gebruik 
over te maken op de girorekening van de AKM, NL70 INGB 
0002 5811 91, onder vermelding van ‘koffie 2019’. 

AGENDA 
 
zondag 6 januari  10.00 uur  M. Hoogervorst pw. Driekoningen 
zondag 6 januari aansluitend aan de dienst  Nieuwjaarsborrel 
woensdag 9 januari  10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 9 januari 13.30 uur poëzie-middag (zie boven) 
zondag 13 januari  10.00 uur ds. M. Buitenwerf- van der Molen 
zondag 13 januari 15.00 uur nieuwjaarsconcert (zie boven) 
woensdag 16 januari  10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 17 januari 20.00 uur De tien beloften (zie boven) 
zondag 20 januari 10.00 uur  leden geloofsgemeenschap; start week van gebed voor de eenheid 
zondag 20 januari 11.15 uur Gesprek op zondag : Zoek het recht, niets dan het recht ( zie boven) 
maandag 21 januari 11.30 uur gebedsdienst in het Stiltecentrum, week van gebed voor de eenheid 
dinsdag 22 januari 11.30 uur gebedsdienst in het Stiltecentrum, week van gebed voor de eenheid 
woensdag 23 januari 10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 23 januari 11.30 uur gebedsdienst in het Stiltecentrum, week van gebed voor de eenheid 
donderdag 24 januari 11.30 uur gebedsdienst in het Stiltecentrum, week van gebed voor de eenheid 
vrijdag 25 januari  11.30 uur gebedsdienst in het Stiltecentrum, week van gebed voor de eenheid 
zaterdag 26 januari 11.30 uur gebedsdienst in het Stiltecentrum, week van gebed voor de eenheid 
 
BELEIDSPLAN PGL TER INZAGE 
Het beleidsplan 2019-2023, de Begroting 2019 van de Protestantse 
gemeente te Leiden en de Begroting 2019 van de Diaconie, zijn in 
eerste lezing vastgesteld op de Algemene Kerkenraad van 18 
december 2018. 
De Commissie Beleidsplan heeft gedurende een periode van ruim 
een jaar de plannen in goed onderling overleg voorbereid en het 
CvK heeft de daarop aansluitende begroting en meerjarenraming 
opgesteld. De accenten liggen de komende vijf jaar op het 
pastoraat, de zichtbaarheid van de kerk in de stad, op voldoende 
vrijwilligers en een vereenvoudigd bestuur en op het verhogen van 

de netto-opbrengsten van de gebouwen. In het komende nummer 
van het Leids Kerkblad, leest u meer over de plannen en de 
financiële consequenties ervan Zoals gebruikelijk worden de 
besluiten bij de geloofsgemeenschappen ter inzage gelegd en wel 
van 30 december tot en met 20 januari. Inzage-exemplaren vindt u 
op de tafel in de hal. Tevens zijn beleidsplan en begrotingen met 
toelichting te downloaden van de website van de P.g.L..  
Eventuele reacties kunt u tot uiterlijk maandag 21 januari richten 
aan: Kerkelijk Bureau, T.a.v. scriba P.g.L., Van Vollenhovenkade 
22, 2313 GG Leiden Beleidsplan en begrotingen worden definitief 
vastgesteld op de Algemene Kerkenraad van 19 februari 



 
Tot slot liggen de begrotingen vanaf maandag 31 december drie 
weken ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Het bureau aan de Van 
Vollenhovenkade 22, is geopend van maandag tot en met 
donderdag 9.00 - 12.00 uur; houdt u rekening met gewijzigde 
openingstijden. 
Namens de Algemene Kerkenraad, de scriba 
 

 
EUCHARISTIEVIERING donderdag 24 januari 
Donderdag 24 januari (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.  
 
WEGWIJZERS 
Ruim een jaar bezochten schrijvers Jos van Duinen en Jeroen 
Windmeijer wekelijks religieuze en spirituele bijeenkomsten in 
Leiden en omgeving. Zij woonden diensten bij van katholieken 
en protestanten, mormonen en antroposofen, remonstranten 
en Keltische christenen. Ze knielden neer naast moslims 
tijdens het vrijdaggebed, hoorden eeuwenoude gebeden aan 
in de synagoge, zaten in stilte neer bij de Quakers, bezochten 
vieringen in gevangenissen en ziekenhuizen. Zij mediteerden 
met zenboeddhisten, deden Tai Chi-oefeningen in het park, 
zweetten mee tijdens Bikram Yoga en dansten op het ritme 
van het leven bij Biodanza. Ze luisterden naar preken van  
dominees, priesters, baptisten, imams en pandits, 
zevendedagsadventisten, evangelisten en rabbi’s en lieten 
voordrachten vertalen uit het Turks, Frans, Hebreeuws en 
Marokkaans. Ze zagen hoe mensen zich op straat in een met 
water gevulde vuilcontainer lieten dopen en hoe Wicca-
aanhangers de vruchtbaarheid van de aarde vierden.  
 
Op warme en respectvolle wijze schreven zij hierover in hun 
rubriek Wegwijzers in het Leidsch Dagblad. Dit prachtige boek 
is een verslag van hun wonderlijke ontdekkingstocht door het 
hedendaagse religieuze landschap. Van Duinen en 
Windmeijer laten de lezer op een unieke wijze kennismaken 
met een wereld die zo nabij is en bij velen toch zo onbekend. 
 
Het boek is (online) te bestellen en te koop of te bestellen in 
iedere boekhandel. Het kost slechts 15,00 en heeft een harde 
cover. De uitgever is de Leidse Muze Uitgeverij: 
http://www.uitgeverijdemuze.nl/product/wegwijzers-geloven-
leiden-en-omgeving/ 
 
DE VOEDSELBANK 
Jezus is geboren in een schamele stal. Dat is geen reden om 
onze minder bedeelde medemensen op een houtje te laten 
bijten. Laat het voor hen ook feest zijn en koop voor hen een 
extraatje. U kunt uw gaven deponeren in het kastje onder de 

tafel in de hal. Een keer per maand (of als het kastje vol is 
eerder) wordt alles naar de voedselbank gebracht. 
Bijzonder gevraagd worden: 
Vis of vlees in blik   -  Peulvruchten (gedroogd of in blik)  -  
Noten  -  Gesteriliseerde (houdbare) melk – kaas (vacuum 
verpakt) - Gedroogde vruchten  -  Volkoren granen, 
zilvervliesrijst  -  Zonnebloem- of olijfolie  -  Kruiden 
Ook zeep, shampoo en schoonmaakmiddelen zijn welkom. 

Liever geen producten die snel bederven 

  
BLOEMENGROET 
Zondag 23 december is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan Cor en Dagmar vd Berg 
 
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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