
 

 
WEEKAGENDA 

 
8 – 15 september  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 Els 
Klaassen van de werkgroep wijkcontacten die u het één en 
ander over onze kerk kan vertellen. 
 
VIERING 8 september 
lezingen:1e lezing: Jona 3, 1-10, 2e lezing Lucas, 10. 1-9 
voorgangers ds. M. Buitenwerf en pw M. Hoogervorst 
ambtsdragers    Swanette Jukema, Ellen Jagtman   
litassen  Linde en Meike 
lector  Ruben van Heerden 
kindernevend.  Barbara Heubeck, Els Frankhuizen 
organisten Wilfred van de Wal 
koster   Ronald van Heijningen 
(hulp)kosters Bea Offereins, Marianne de Kuijper 
bloemen  Maja van Spaandonk  
koffie nd. dienst  Joke Honsbeek, Alize de Witt 
crèche   Nizet Dijkstra 
collecte   1e: geloofsgemeenschap Regenboog  
  2e:  PKN landelijk jeugdwerk 
 
BLOEMENGROET 
Zondag 1 september is een bloemengroet van onze 
geloofsgemeenschap gegaan naar Cecile Werner, 
Hermelijnvlinder. 
 
UITSLAG HOEDJES TELLEN    
Een aantal mensen hebben de hoedjes geteld van de quilt die 
er hing bij de vorige expositie. Velen zaten er dichtbij, maar  
twee van de deelnemers hebben het exakte aantal geraden:  
133 . Dat waren Sybren en Lieuwe Schaake 
Voor hen is er een presentje. Ook Ines zat er heel dichtbij, 
kom gerust langs op de donderdag.  
Elke donderdag ochtend ben ik aanwezig in de kerk. 
De quilt van Jesus die over het water loopt, heb ik geschonken 
aan de kerk. En ik hoop dat deze een mooie plaats krijgt.   
Groet van Hennie 
 
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 
 
REGENBOOGDIS ZOEKT VERSTERKING 
Meer dan 10 jaar lang was op de laatste vrijdag van de maand 
de Regenboogdis: een gezellige, gezamenlijke maaltijd, 
gekookt door enthousiaste vrijwilligers. Vier leden van de 

kookgroep hebben laatst onze werkgroep verlaten, waardoor 
de groep nu te klein is geworden om deze prachtige traditie 
voort te zetten. Met een paar mensen erbij kunnen we weer 
verder! We zoeken concreet: koks en koksmaatjes (1 vrijdag 
per maand helpen met snijden en roeren) en hulp bij het 
dekken van de tafels, afwassen en opruimen (1x per maand 
eind van de middag tot begin van de avond). Wie komt ons 
versterken? Meer informatie en aanmelden bij Karin van 
Dorsselaer (06 549 41 503 / karin@super-script.nl) 
 
EUCHARISTIEVIERING 26 september 
Donderdag 26 september (4e donderdag van de maand) is 
weer de maandelijkse Eucharistieviering in het Stiltecentrum. 
Aanvang 19.00 uur.  
Na afloop gelegenheid tot ontmoeting en gesprek 
 
WILLEN WIJ EEN ‘WIJDEKERK’ ZIJN? 
Een bijzondere viering op 22 september. 
Dit jaar was net begonnen toen het verschijnen van de 
Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring over 
‘Bijbelse seksualiteit’ een kleine storm deed ontstaan in de 
kerken en onder LHBT+-mensen (lesbisch, homoseksueel, 
biseksueel, transgender) in ons land. Als Regenboog hebben 
we een korte verklaring op de website gezet met de 
boodschap dat bij ons iedereen ongeacht zijn seksuele 
identiteit van harte welkom is. Die verklaring is na het luwen 
van de storm weer van onze website verdwenen. In bulletin 
nr. 4 (mei-juni 2019) stond als reactie een vertaling van het 
Welkom van de Coventry Cathedral uit Engeland, die begint 
met ‘We verwelkomen hier speciaal mensen die alleen zijn, 
getrouwd, gescheiden, weduwe of weduwnaar, hetero, homo, 
in de war, welgesteld of platzak’. Zo gaat dit Welkom nog even 
vrolijk door waardoor het je doet beseffen hoe moeilijk het is 
om echt open te staan voor mensen die anders zijn en voor je 
eigen beperkingen.  
Laten we het hierbij of laten we ons uitdagen om actief de kant 
te kiezen van LHBT+- Christenen, die strijden voor een 
volwaardige plek in de kerken? Over die vraag hebben we in 
de afgelopen tijd in verschillende gremia gesproken. Heel 
praktisch zouden we ons als Regenboog kunnen aansluiten 
bij Stichting Wijdekerk (www.wijdekerk.nl). Op de website van 
de stichting zeggen zij zelf dit: ‘Stichting Wijdekerk is een 
initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-mens of nauw 
betrokken bij LHBT+-mensen. Wij vinden dat iedereen 
zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. We hebben onze 
ervaringen en krachten gebundeld en delen die op deze site. 
We willen dit doen vanuit de liefde van Jezus Christus. Samen 
zijn Wijdekerk. Om LHBT+-mensen te ondersteunen bij het 
vinden van een kerk, roepen wij kerken op inzicht te 
verschaffen in hun beleid rond LHBT+-mensen. Niet iedere 
LHBT+’er heeft de moed om te vragen hoe het beleid van de 
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kerk is, als hij er binnenstapt. Op de kaart van Wijdekerk kan 
een LHBT+’er dit van tevoren bekijken’. 
 
Hiermee zijn ook wij uitgenodigd om een antwoord te vinden 
op deze vraag. Tijdens de viering op zondag 22 september 
gaan we hier samen op in. Het wordt een viering die anders 
zal gaan dan gewoonlijk. Het wordt een ‘Thomas-viering’ 
waarin er een moment van ‘heilige chaos’ zal zijn. Na een 
korte overdenking zullen we ons in groepjes opdelen om een 
minuut of twintig met elkaar aan de hand van een tekst na te 
denken over geloof, seksualiteit en gastvrijheid voor mensen 
die anders zijn. Daarna wordt de viering afgesloten met 
gebed, een lied en zegenbede. Van alles wat er in de groepjes 
naar boven is gekomen wordt een verslag gemaakt. Met dit 
verslag in de hand willen we verder bezien of we ons kunnen 
aansluiten bij ‘Wijdekerk’. In deze viering denken en spreken 
we samen over de vraag hoe wij als geloofsgemeenschap 
open staan voor mensen die anders zijn. We hopen dat zoveel 
mogelijk mensen mee willen denken en praten! 
Gesprek op Zondag. Peterhans van den Broek. 
 
SENIORENMIDDAG donderdag 10 oktober 
De laatste seniorenmiddag op 9 mei  met het thema “Hoe wilt 
u dat er afscheid wordt genomen van u na uw overlijden?” was 
druk bezocht en heel geslaagd. Aan het einde van de middag 
werd de vraag gesteld of het mogelijk was nog een keer door 
te praten over praktische zaken bij een overlijden. De 
bezoekgroep organiseert daarom de volgende bijeenkomst 
rond dit thema op donderdag 10 oktober a.s. van 14.00-16.00 
uur. Er zal een inleiding worden verzorgd door Teeuw 
uitvaartverzorging uit Bleiswijk, terwijl er na de pauze 
gelegenheid is om vragen te stellen.  
De bezoekgroep van de Regenboog nodigt alle 
geïnteresseerden uit voor deze informatieve bijeenkomst. U 
kunt zich voor vrijdag 4 oktober aanmelden op één van de 
onderstaande telefoonnummers of per email. Mocht u geen 
mogelijkheid hebben zelf naar de Regenboog te komen, dan 
zullen wij proberen vervoer voor u te regelen. Wij kijken uit 
naar uw komst! 
Mary Pouw-Don, tel. 5215726, email: 
mypouwdon@hotmail.com 
Atty Talma-Kattenwinkel, tel. 5213506, email: 
artalma@hetnet.nl  
 
 
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 
 
STEUN SAMUEL 
De stand op de bankrekening van de AKM voor Samuel is  € 
6745,00. De penningmeester zal ervoor zorg dragen dat dit 
geld voor Samuel beschikbaar blijft op de bankrekening van 
de AKM, en overgemaakt gaat worden naar Samuel. 
Iedereen heel hartelijk dank voor de donaties en de vele lieve 
wensen die geuit zijn bij deze donaties 
 
VRAAG OP ONZE WEBSITE 
Beste mensen van de kerkgemeenschap,  
Misschien ben ik bij jullie helemaal niet aan het juiste adres 
maar ik waag toch mijn kans. Onze zoon, Alexy, start op 2 
sept met zijn studie aan de TUDelft, en is al sinds enkele 
maanden op zoek naar een kamer. Helaas tot nu zonder 
succes. We wonen in Antwerpen dus veel te ver om te 
pendelen. Daarom zoek ik nu alternatieven, een tijdelijke 
woonplek, want eens gestart vindt hij wellicht makkelijker een 
studentenkamer. 
Dus mag ik zo vrij zijn u te vragen of u iemand kent waar een 
rustige 1e jaars student enkele weken zou kunnen 
overnachten? Enkel slapen is al veel waard, voor zijn eten 
vindt hij wel een oplossing. 
Hartelijk dank om dit bericht te lezen en misschien wilt u het 
ook delen...? 
Warme groet van een bezorgde mama,  
Bernadet Taymans  bernadet.taymans@sgkod.be 
. 
 

AGENDA 
woensdag 11 september 10.00 uur inloop 
koffieochtend 
donderdag 12 september 10.00 uur
 quilten en andere handwerken 
 
zondag 15 september 10.00 uur pw. T. 
Snepvangers  Vredeszondag 
woensdag 18 september 10.00 uur inloop 
koffieochtend 
donderdag 19 september 10.00 uur
 quilten en andere handwerken 

 
zondag 22 september 10.00 uur ds. M. 
Buitenwerf  Thomasviering (zie boven) Wijdekerk  
woensdag 25 september 10.00 uur inloop 
koffieochtend 
donderdag 26 september 10.00 uur
 quilten en andere handwerken 
donderdag 26 september 19.00 uur
 Eucharistieviering in het Stiltecentrum 
zondag 29 september 10.00 uur ds. K 
Zwart    viering van de Maaltijd

 

mailto:mypouwdon@hotmail.com
mailto:artalma@hetnet.nl
mailto:lodewijkaltewischer@online.nl
mailto:bernadet.taymans@sgkod.be

