
 

 
WEEKAGENDA 

 
 21 juli – 4 augustus  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 
iemand van de werkgroep wijkcontacten die u het één en 
ander over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING 21 juli 

1e lezing: 1 Sam. 1, 1 - 20; 2e lezing: : Lucas  10,38-‐42 
voorganger pw. M. Hoogervorst 
ambtsdragers    Peterhans vd Broek, Ingrid Weitenberg   
lector  Tiny Lagerberg 
kindernevend.  Els Frankhuijzen 
organist  Michiel Ras 
koster   Edwin Meijer 
(hulp)kosters Dagmar Saveur, Wil Sluijter 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Joke Honsbeek, Jeannet Korteweg 
crèche  Claudia Rahn, Elvira Dierickx  
infotafel  Ada Minne 
collecte   1e: geloofsgemeenschap Regenboog  
  2e:  Protestantse gemeente Leiden 
 
VIERING 28 juli 
voorganger ds. B. Schelhaas 
ambtsdragers    Ingrid Weitenberg, Joke Langeveld 
lector  Tiny Lagerberg 
kindernevend.  Ella Veenstra 
organist  Riewerd Buitenwerf 
koster   Okko Bloem 
(hulp)kosters Ingrid van Leeuwen, Marianne de Kuijper 
Infotafel  Mieke Tirion 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Wil Sluijter, Alize de Witt 
crèche  Sandra en Chelsea Nijssen 
collecte   1e: geloofsgemeenschap Regenboog  
  2e:  RK Vicariaat Merenwijk 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 7 juli is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar Atty en Dick Talma, 
Damloperwerf, en op14 juli naar Annelies en Frans Jagtman, 
Wilgenpark Leiderdorp  
 
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 
 

EUCHARISTIEVIERING 25 juli 
Donderdag 25 juli is weer de maandelijkse Eucharistieviering 
in het Stiltecentrum. Aanvang 19.00 uur.  
Na afloop gelegenheid tot ontmoeting en gesprek  
 
VERSCHIJNEN WEEKAGENDA 
Vanaf nu tot eind augustus komt de weekagenda om de week 
uit i.p.v. wekelijks. De volgende weekagenda verschijnt op 4 
augustus en omvat de periode 4 - 18 augustus. Mededelingen 
voor deze weekagenda inleveren voor 1 augustus bij  
ingridjam@hotmail.com 
Ingrid Weitenberg 
 
KOFFIE-INLOOPOCHTEND  iedere woensdag  
Ook in de vakantieperiode staat iedere woensdag 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 
Ook de quiltgroep gaat door in de vakantie. 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. 
 
EXPOSITIE 
In de ontmoetingsruimte hangt weer een nieuwe expositie. De 
kunstenares is Wilma Oster. Haar schilderijen zijn kleurrijk, 
veelal abstract en intuïtief.  
 
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. 
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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  

 
AGENDA 
 
zondag 21 juli   10.00 uur pw. M. Hoogervorst 
woensdag 24 juli  10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 25 juli  10.00 uur quilten en andere handwerken 
donderdag 25 juli  19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum 
 
zondag 28 juli   10.00 uur ds. B. Schelhaas 
woensdag 31 juli  10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 1 augustus 10.00 uur quilten en andere handwerken 
 
zondag 4 augustus  10.00 uur ds. B. Heckel 
woensdag 7 augustus 10.00 uur inloop koffieochtend 
donderdag 8 augustus 10.00 uur quilten en andere handwerken 
 
STEUN  SAMUEL 
Samuel, de verkoper van het straatjournaal in de AH winkels 
Kopermolen en Noordwijkerhout, moet na 18 jaar terug naar 
zijn land van herkomst; Nigeria. 
Kort geleden startte beide AH winkels een 
geldinzamelingsactie voor Samuel om hiermee zijn 
medicijnen tegen suikerziekte in Nigeria te betalen. Maar ook 
om de 67-jarige Samuel te steunen bij zijn –gedwongen- 
terugkeer naar zijn land. 
De crowdfundingsactie en verkoop van ijsjes heeft al ruim 
4.000 euro opgeleverd. Een prachtig bedrag!  
Ook zijn er al meer dan 1.000 steunbetuigingen ontvangen 
van mensen die hem een warm hart toedragen. Maar ook 
graag een financiële bijdrage willen geven.  
Het eerdere geweldige en spontane AH initiatief is nu 
overgenomen door enkele wijkbewoners zodat de 
crowdfundingsactie nu weer van start gaat 
Ook de Samenwerkende kerken in de Merenwijk “De 
Regenboog” ondersteunt van harte dit initiatief. 
Wanneer u Samuel ook financieel wilt ondersteunen, doneer 
dan vandaag nog uw gift zodat we met elkaar Samuel een  
startbedrag naar Nigeria kunnen meegeven, waarmee 
Samuel in ieder geval verzekerd is van voldoende medicijnen 
en voorlopige huisvesting. Ons streefdoel is 15.000 euro. 
Hopelijk kan hij zijn beroep als fotograaf daarmee ook weer 
gaan oppakken. 
Uw online donatie wordt rechtstreeks overgemaakt naar de 
bankrekening van de Samenwerkende kerken in de 
Merenwijk “De Regenboog ”. 
U kunt ook uw gift rechtstreeks overmaken op 
bankrekeningnummer: NL70 INGB 0002 5811 91 ten name 
van De Algemene Kerkelijke Merenwijkraad onder vermelding 
‘gift voor Samuel’. 
De stand op de bankrekening voor Samuel is nu € 2178  
De penningmeester zorgt ervoor dat het geld wordt 
overgemaakt naar Samuel. 
Alvast heel hartelijk dank voor uw gift. 

Namens de Samenwerkende Kerken van de Merenwijk “De 
Regenboog  En veel betrokken wijkbewoners 
John Boon   Vincent Captein   Herman Kooij   Kirsten Leiss 
 
BEDEVAART NAAR BANNEUX 
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-
Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een 
plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is 
aan Mariëtte Beco. 
Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook 
voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met 
andere mensen. 
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de 
eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. 
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: 
**  Een één-daagse bedevaart op maandag 19 augustus  
                        begeleid door diaken  drs. H.A. van Zoelen 
**  Een twee-daagse bedevaart van 31 aug. en 1 sept. 2019. 
  begeleid door pastoor Blokland 
**  Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) 
van 4 okt. t/m  8 okt. 2019.                           
                  begeleid door Pastoor dr. A.J.M. v.d. Helm en 
diaken drs. H.A. van Zoelen 
Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team 
bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, 
helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd 
bent. 
Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux 
aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken. 
**  Afsluitende Banneux dag, op zaterdag 9 november 2019. 
  in ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2 
Pijnacker. 
Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en 
het programma kunt u onze brochure raadplegen. 
U kunt deze aanvragen bij: 
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan 
tel. 015  3693148   e-mail : paula_opstal@hotmail.com
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