
 

 

 
WEEKAGENDA 

 
21-28  maart 2020 

 
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 

 
 

ALLE BIJEENKOMSTEN IN DE REGENBOOG 
AFGELAST 
In navolging van de richtlijnen van het RIVM gaan alle 
bijeenkomsten in de Regenboog voorlopig niet door, 
dus geen vieringen, geen , geen koffieochtend, geen 
handwerken, geen ‘Zin in ‘t leven’ , geen koorrepetities, 
geen vergaderingen. 
Wel is het Kerkelijk Centrum maandag t/m  vrijdag 
‘smiddags van 13.30 tot 16.30 uur open om u toegang 
te geven tot het Stiltecentrum.  
In het Stiltecentrum kunt u even tot rust komen, bidden, 
een kaars aansteken. U bent welkom 
Ook kunt tijdens de openingstijden voedsel doneren 
voor de voedselbank of cartridges inleveren voor de 
CliniClowns 
 
OVERLIJDEN MARIANNE HOOGERVORST 
Woensdag 18 maart is onze geliefde pastor Marianne 
Hoogervorst overleden. Graag hadden Marianne vanuit 
de Regenboog een massal uitgeleide gegeven, maar 
wegens de maatregelen rond het coronavirus moet de 
uitvaart in besloten kring plaatsvinden.  
U kunt de uitvaartdienst wel live meeluisteren via  
www.teeuwuitvaartverzorging.nl en dan naar  live 
uitzending . 
 
In het Stiltecentrum van  
de Regenboog ligt een 
condoleance register. 
U kunt er a.s. vrijdag 
 en maandag, van  
10.00 tot 12.00 uur en 
van 13.30 tot 16.30 uur 
en op zondag van  
13.30 tot 16.30 uur 
uw persoonlijke wens 
of herinnering in schrijven 
Verder vragen we u 
een bloem vergezeld van 
een persoonlijke wens naar 
de Regenboog te brengen. 
Dat kan tot maandag 16.00 
uur. Maja zal er vervolgens een mooi kleurig 
Regenboog boeket van maken, dat wij als teken van 
verbondenheid bij de besloten uitvaartdienst voor 
Marianne neer kunnen zetten.  
 

DIGITALE VIERING 
Het is een raar idee dat we elkaar deze komende 
zondagen niet in de Regenboog zullen ontmoeten. Om 
toch met elkaar verbonden te zijn, wordt er een video 
opgenomen. Elke zondagochtend om tien uur wordt de 
kerkdienst uitgezonden. 
op YouTube het kanaal van de Regenboog  
Vlak daarvoor zullen we de kerkklok even luiden. 

VASTENACTIE; 22 maart 
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 verweg 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 
 
SAMUEL IN DETENTIE 
Wij willen u graag bijpraten over de situatie van Samuel 
Wellicht heeft u gemerkt dat Samuel sinds korte tijd niet 
bij uw lokale AH als straatverkoper zichtbaar is. Helaas 
is Samuel 2 weken geleden in detentie genomen in 
afwachting van zijn uitzetting, die volgens de  instanties 
die wij gesproken hebben, binnenkort zal plaatsvinden. 
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De IND heeft zoals nu blijkt definitief besloten dat de 
pogingen van Samuels advocaten om bezwaar en 
beroep aan te tekenen ongegrond waren en zijn. 
Daarmee zijn alle rechtsmiddelen uitgeput. Alle steun 
vanuit zoveel betrokken burgers hebben hierin helaas 
geen verandering kunnen brengen.  
Samuel heeft aangegeven dit alles zeer triest te vinden, 
maar ook te berusten in zijn lot. Hij vertrouwt op God die 
bij hem zal blijven op dit nieuwe pad in zijn leven. Hij 
ziet er ook naar uit om zijn familie in Nigeria weer te 
ontmoeten en daar weer aan het werk te kunnen voor 
zover mogelijk. De opbrengst van onze eerdere 
inzamelingsactie zal hem daarbij helpen. Samuel wil u 
daar nogmaals heel hartelijk dank voor zeggen. Op dit 
moment is het nog te vroeg om over de besteding 
daarvan al iets te kunnen melden. Uiteraard is dit 
bedrag volledig bestemd voor Samuel!  Zodra in overleg 
met Samuel hier meer duidelijkheid over ontstaat zullen  
we u vanzelfsprekend nader informeren. 
 
Start opbouw bestaan in Nigeria 
Diverse mensen zijn momenteel bezig om voor Samuel 
praktische zaken te regelen: het veilig stellen van zijn 
persoonlijke bezittingen, eventueel transport hiervan 
naar Nigeria, medicatie, enzovoorts. We hadden graag 
met Samuel hier afspraken over willen maken. Maar 
helaas is bezoek in het detentiecentrum niet toegestaan 
i.v.m. het corona virus. Dat maakt het lastig om met hem 
na te denken over hoe hij weer een nieuw leven kan 
opbouwen in Nigeria. Vanzelfsprekend willen we hem 
daar zo goed als mogelijk is bij steunen.  
Wellicht dat u daar ook betrokken bij wilt zijn, laat het 
ons dan weten.  
Voor een financiële bijdrage kunt u een donatie doen 
via de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad op rek. 
nummer NL70 INGB 0002 5811 91 onder vermelding 
van ‘ Vertrek Samuel’. 
  
Support Samuel 
Als Steungroep zijn we ons aan het beraden samen met 
Samuel  hoe we het eerder ingezamelde geld op een 
veilige manier beschikbaar kunnen stellen aan Samuel. 

Dat zou kunnen door bijv. een maandelijks bedrag naar 
hem over te maken maar ook wellicht door hem 
financieel te steunen bij de aanschaf van goederen 
o.i.d. waarmee hij zijn eigen inkomen kan verdienen. 
Samuel zelf zal hier uiteindelijk een keuze in moeten 
maken. Het lastige is dat we nu geen bezoek kunnen 
brengen aan Samuel om dit goed met hem door te 
nemen. Zodra daar mee duidelijkheid over is zullen we 
u vanzelfsprekend nader informeren.  
Toekomstige betrokkenheid 
Tot slot willen we nog noemen dat Samuel zich ernstig 
zorgen maakt om zijn medicatie.  
Hij krijgt van de Nederlandse verantwoordelijke 
instanties een voorraad mee, maar op de lange termijn 
is het nog onduidelijk of en hoe hij zijn medicatie kan 
blijven krijgen.  
Samuel zal helaas niet meer terugkeren als 
straatkrantverkoper bij uw lokale AH. Voor velen van u 
maakte hij deel uit van ons eigen dagelijks (winkelend) 
bestaan. We zullen hem missen en wensen hem mede 
namens u al het goede toe. 
 
Mocht u betrokken willen blijven bij hoe het Samuel zal 
vergaan, stuur dan een mail terug naar: 
herman.kooij@planet.nl  
Ook eventuele vragen en suggesties van hoe nu verder 
zijn van harte welkom! 

 
Namens Samuel nogmaals heel hartelijk dank voor uw 
medeleven!  
 
Groep Steun Samuel 

 
Caroline Barmentlo  
Tamara Breton  
Vincent Captein  
Frans van der Loo  
Herman Kooij (herman.kooij@planet.nl)  

 
 

 
 
 
 
 

 


