
Belangrijke mededeling in verband met de richtlijnen om de coronacrisis te 
beheersen. 
 
Op vrijdagochtend is een klein crisisteam bij elkaar geweest om besluiten te nemen over 
de activiteiten in de Regenboog naar aanleiding van de coronacrisis. Bij de afspraken die 
we daar gemaakt hebben, volgen wij de richtlijnen van de overheid en sluiten ons daarbij 
ook aan bij hoe in het algemeen in de kerken wordt gehandeld. 
 
Afgesproken is, dat de zondagse vieringen van 15, 22 en  29 maart geen doorgang zullen 
vinden. Ook zullen er geen bijeenkomsten, repetities en vergaderingen zijn, behalve die 
welke op dat moment noodzakelijk zijn of die niet uitgesteld kunnen worden. 
 
Wij hopen van harte dat u begrip hebt voor onze besluiten en dat onze maatregelen ertoe 
zullen bijdragen dat deze pandemie beheersbaar zal blijven.  
Wij denken verder na over mogelijkheden om elkaar ondanks deze maatregelen wel te 
kunnen bereiken, door middel van nieuwsbrieven en mogelijk ook digitale vormen van 
communicatie.  
 
Het ‘crisisteam’ houdt de vinger aan de pols en zal, zodra er nieuws is, met nieuwe 
berichten komen.  
 
Ons gebouw blijft in principe gewoon open voor bijvoorbeeld het brengen van 
boodschappen voor de voedselbank. Ook kunt u het stiltecentrum bezoeken. 
 
Mocht u in verband met deze situatie vragen hebben, dan kunt u een email sturen naar 
onderstaand email-adres en bij echt dringende vragen opbellen naar onderstaand 
telefoonnummer. 
 
Namens Pastores, AKM, Wijkkerkenraad en Vicariaat, 
Truus de Haan 
dehaantruus@gmail.com of 06 21599349  
 

 

Overige mededelingen:  

AFSCHEID MARIANNE 

Vorige week moesten we u vertellen dat het afscheid van Marianne Hoogervorst als 

pastoraal werkster van de Regenboog niet door kan gaan, omdat Marianne ernstig ziek is. 

Als alternatief hadden we u gevraagd na de viering een persoonlijk kaartje naar Marianne te 

schrijven. Hieraan is massaal gevolg gegeven. Donderdag 5 maart zijn Mirjam, Truus en 

Ingrid met een (mooie gequilte) tas vol brieven en kaarten naar Marianne toe gegaan. 

Marianne was heel blij en ontroerd door zoveel lieve woorden. Ze voelt zich door u 

gesteund en gedragen.  

Graag wil zij u bij deze hartelijk bedanken en groeten. 

mailto:dehaantruus@gmail.com


 

INZAMELING cartridges en mobieltjes  

De Vastenactie steunt elk jaar 2 projecten: één dichtbij en één ver weg. 

Als dichtbij project is gekozen voor de CliniClowns. De CliniClowns zetten zich in voor het 

welzijn van zieke kinderen, kinderen met een beperking en voor mensen met dementie. Met 

spel en humor zorgen professionele CliniClowns voor afleiding en plezier. Speciaal voor hen 

staat op de tafel in de hal  een doos waar u gebruikte en overtollige cartridges en mobieltjes 

in kwijt kunt. Verzameld zijn ze geld waard. Door uw oude cartridges en mobieltjes in te 

leveren steunt u de CliniClowns  èn werkt u mee aan een schoner milieu (hergebruik ipv 

zwaar vervuilend afval). Mocht u CliniClowns een warm hart toedragen dan kunt u hen ook 

steunen met een gift op NL 17 INGB 000 000 5534 t.n.v. CliniClowns te Amersfoort met 

omschrijving A6C75L. 

Als ver weg project is gekozen voor Fidesco: Verbetering van Hygiëne Medisch Centrum 

Saint Gabriel in Conakry, Guinee. In dit centrum wordt kraamzorg geboden, ondervoeding  

behandeld en systematisch gevaccineerd. Daarnaast moet er ook worden geïnvesteerd in 

een nieuw dak, sterilisatie-apparatuur en in audiovisueel apparatuur ter ondersteuning van 

de  voorlichting.  

Voor meer info kunt U kijken op de website van Fidesco, t.w. www.Fidesco.nl 

 

KLEDING MAKEN  KINDERKERSTFEEST 

Wel heel vroeg om nu al over het volgende kinderkerstfeest na te denken. Maar ja, we 

kunnen maar beter op tijd beginnen. Onze vraag is nl. het volgende: 

Wie kan ons helpen met het maken van kleding voor het kinderkerstfeest? De kerst-

garderobe is echt aan vernieuwing toe. We hebben nog stoffen klaar liggen, bv prachtig 

goud voor een van de Wijzen. En als we nu beginnen hebben we tijd genoeg om er iets 

moois van te maken. Wie helpt er mee? We zijn nu al heel benieuwd naar het resultaat. 

informatie bij Ella Veenstra en Alize de Witt tel. 071-5212275 of 06-10609368; E-mail: 

alizedewitt@hotmail.com 

 

KOPIJ BULLETIN 

dinsdag 17 maart laatste gelegenheid kopij in te leveren voor Bulletin  nr 3. 

Verschijningsdatum 4 april. 

 

about:blank

