
 

 
WEEKAGENDA 

 
12 - 19  mei 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 Annet Ederveen van de werkgroep wijkcontacten die u 
het één en ander over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING 12 mei 
1e lezing: Openb. 7, 9-17; 2e lezing: Joh 10, 11-15 en 22-30 
voorganger ds. B. Heubeck 
ambtsdragers    Peterhans vd Broek, Truus de Haan 
lector  Tiny Lagerberg 
organist   Frank Resseler 
koster   Okko Bloem 
(hulp)kosters Ingrid van Leeuwen, Marianne de Kuijper 
beamer  Pieter Schrijnen 
kindernevendienst Els Frankhuijzen 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Alize de Witt 
crèche   Claudia Rahn, Elvira Dierickx 
collecte   1e: geloofsgemeenschap Regenboog  
  2e: Roepingenzondag RK 
 
OVERLEDEN 
In de avond van 7 mei is Cor van den Berg thuis in alle rust 
overleden.  
De afscheidsdienst is op maandag 13 mei om 14.00 uur in 
De Regenboog,waarna de begrafenis plaatsvindt op 
Rhijnhof. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en 
elkaar te ontmoeten in de koffiekamer van de Jan Steen aula 
te Rhijnhof 
Als u wilt, kunt u 1 bloem zonder plastic meenemen. Deze 
mag in een vaas bij Cor worden gezet. 
   
BLOEMENGROET 
Zondag  5 mei is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar Annelies Jagtman. 
 
DIGITAAL COLLECTEBONNEN BESTELLEN 
U kunt de collectebonnen digitaal bestellen op de website 
van de Regenboog ( www.deregenboogmerenwijk.nl ). Op 
de website staat een formulier dat u kunt invullen en 
versturen. Ik zal de bonnen dan de eerste zondag van de 
maand bij me hebben of u kunt ze per post laten toesturen 
naar uw adres.  
Willy Menken (penningmeester AKM) .  
 
EXPOSITIE ONTMOETINGSRUIMTE 
Er hangt weer nieuwe kunstwerken in de ontmoetingsruimte. 
Dit keer quiltwerken van Hennie Altenwischer-Dalebout en 
de andere quiltsters van de donderdagochtend. Heel 
bijzonder! Lees vooral ook het begeleidend schrijven en wie 
weet raad u het aantal hoedjes. 

AVONDEN 10 GEBODEN VERVALLEN 
De twee resterende avonden van de serie ‘De 10 beloften’ 
(op 16 en 23 mei) moeten helaas opnieuw uitgesteld 
worden. U hoort wanneer er een nieuwe datum is. 
.   
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 
 
QUILTEN EN MEER iedere donderdag 
Iedere donderdagochtend is de werkgroep Quiltsters in de 
Regenboog te vinden. Deze groep bestaat op dit moment uit 
zo'n acht dames, die zich bezighouden met quilten, breien, 
haken of borduren. Meer handwerkliefhebbers zijn welkom 
tussen 09.30 en 12.00 uur.  
De groep houdt zich niet alleen bezig met handwerken, maar 
neemt ook de telefoon aan en ontvangt bezoekers.  
Informatie is verkrijgbaar bij Hennie Altewischer - Dalebout, 
telefoon: 5232253, e-mail: lodewijkaltewischer@online.nl. 
 
WERK AAN DE WINKEL IN DE KERKTUIN 
Dit keer een foto van de Salomonszegel die nu bloeit in onze 
kerktuin.  
Koning Salomo zou deze plant hebben gebruikt om de 
rotsen te laten springen die hij nodig had bij de tempelbouw. 
Uit dankbaarheid drukte hij zijn zegel op de wortel van de 
plant. Een mooi verhaal! Er bloeit trouwens nog veel meer in 
de tuin. Kijkt u rustig even rond. Maar er is ook treurnis: de 
buxusmot heeft toegeslagen! 
Aanstaande donderdag  16 mei van 13.30 tot 15.00 uur 
gaat het tuinteam weer aan de slag. Wie helpt er mee? 
 
Afsluiting Kijken met andere ogen en afscheid 
Hoe verbinden we ons als geloofsgemeenschap met de 
maatschappij in de Merenwijk? Daar hebben we de 
afgelopen jaren hard aan gewerkt, o.a. in het project Kijken 
met andere ogen. Omdat mijn tijd in dit project op zijn eind 
loopt, wil ik in de viering van 19 mei vertellen welke stappen 
we hebben gezet in dit proces én wil ik een inspirerend 
toekomstbeeld meegeven aan onze gemeenschap. Ook zal 
er gelegenheid zijn te reageren. 
Ik verheug me erop u op 19 mei nog een keer te kunnen 
begroeten! 
Noortje Luning 
 
OOSTERS WINKELTJE in de Regenboog 19 mei 
Na de kerkdienst van zondag 19 mei staat Reina Wessels-
ten Bruggenkate i.s.m. de werkgroep diaconie in de 
ontmoetingsruimte van de Regenboog met een 'oosters 
winkeltje'. De opbrengst is voor haar stichting SVHO-
support, die voorzieningen voor kwetsbare kinderen 
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ondersteunt in Sri Lanka. De leukste producten uit Sri Lanka 
(en India) zijn te koop: tasjes, sieraden, sjaals, kunst, kleding 
en andere aparte en keurrijke cadeautjes. Ook zijn er 
kinderboeken te koop, geschreven door Reina. NB: enkele 
van de projecten in Sri Lanka die door SVHO worden 
ondersteund zijn te vinden in de gebieden waar de 
recente bomaanslagen zijn geweest. Er heerst een 
enorme angst en er is veel verdriet, hebben de nonnen 
laten weten.   
 
EXTRA POËZIEMIDDAG 29 mei 
Woensdag 29 mei is een extra poëziemiddag. Wij evalueren 
dan het afgelopen seizoen en de deelnemers kunnen zelf  
 
ANDERE DATUM EUCHARISTIEVIERING 
De geplande viering van donderdag 30 mei is verschoven 
naar maandag 3 juni om 19.00 uur in het Stiltecentrum.  
Na afloop gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. 
 
REGENBOOGDIS vrijdag 31 mei 
Gezellig samen eten. De kokkinnen van de Regenboogdis 
bereiden een heerlijk drie-gangen diner voor u klaar op 
vrijdag 31 mei 18.00 uur   
Opgeven: Maja van Spaandonk: maja.v.spaandonk@live.nl 
kosten € 8,00 bij binnenkomst te voldoen 
 
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  
 
 

VOEDSELBANK 
Ondanks een florerende economie zijn er in onze 
maatschappij steeds meer mensen die niet genoeg kunnen  
verdienen om in een basisbehoefte als gezond voedsel te 
kunnen voorzien. De voedselbanken zijn een bittere 
noodzaak. Eerlijk delen is de basis van een gezonde 
samenleving. Geef dus uit uw overvloed aan hen die tekort 
komen. 
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 verse producten die snel bederven. 
 
 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. 

 
 
AGENDA 
woensdag 15 mei  10.00 uur  inloop koffieochtend 
donderdag 16 mei 10.00 uur  quilten 
donderdag 16 mei 13.30 uur tuinieren in de kerktuin 
 
zondag 19 mei  10.00 uur ds. M. Buitenwerf m.m.v. Regenboogkoor /afscheid Noortje Luning 
zondag 19 mei  11.30 uur Oosters winkeltje in de Regenboog (zie boven) 
woensdag 22 mei  10.00 uur  inloop koffieochtend 
donderdag 23 mei 10.00 uur  quilten 
 
zondag 26 mei  10.00 uur pw. M Hoogervorst en ds. M. Buitenwerf  Kom Aan Tafel 
woensdag 29 mei  10.00 uur  inloop koffieochtend 
woensdag 29 mei  13.30 uur extra poëziemiddag (zie boven) 
donderdag 30 mei 10.00 uur  ds. S ten Heuw  Hemelvaart 
vrijdag 31 mei  18.00 uur Regenboogdis (zie boven) 
 
 
 
 
 


