
 

 

 
WEEKAGENDA 

 
29 mrt- 4 apr 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.deregenboogmeren
wijk.nl 

Afgelastingen wegens coronavirus 
Wegens de maatregelen vanwege het coronavirus 
zijn alle bijeenkomsten in de Regenboog zoals 
vieringen, vergaderingen, gebedsbijeenkomsten, 
Zin in ’t leven, poëzie-middag, filmavond,  koffie-
inloopochtend en  handwerken, afgelast. 
 
Openstellen Stiltecentrum Regenboog 
Het stiltecentrum zal in de komende week 
geopend zijn op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur. Hier kunt u terecht 
voor een persoonlijk meditatief moment, gebed, 
het luisteren naar muziek. 
Ook kunt u op deze tijden terecht voor het 
inleveren van voedsel voor de voedselbank, 
mobieltjes en cartridges voor de Cliniclowns en wit 
kaarsvet voor de jubileumkaarsen. 
 
DIGITALE VIERING ZONDAG 29 maart 
Ook voor de komende zondag, 29 maart, zullen we 
een digitale viering voor u verzorgen. De liederen 
van deze viering zijn al eerder opgenomen (nog 
voor de striktere regelgeving van afgelopen 
maandag). Een link naar de opname staat op 
zondag 29 maart vanaf 9.30 uur op onze website. 
Hieronder vindt u alvast de orde van dienst. 
 
- Openingslied   ‘Uit angst en nood stijgt mijn 
                       gebed’, Liedboek 130a, 1 en 2 
- Welkom en gebed 
- Bijbellezing: Psalm 130 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
- Lied ‘Met de boom des levens’, Liedboek 547, 1, 
.  2 en 3 
- Overdenking 
- Lied ‘Stil is de straat’, Liedboek 1003 
- Voorbeden en Onze Vader 
- Slotlied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’,  

Liedboek 416, 1, 3 en 4 
- Zegen 
 
Collecte in coronatijden 
Nu wij gedwongen worden om geen vieringen 
meer te mogen houden in onze Regenboog, kan ik 
u erop wijzen dat u altijd uw collectegelden voor de 
wekelijkse doelen over mag maken op de 
bankrekening van de AKM. U kunt erbij vermelden 
welke collecte u vanuit huis wilt steunen. Dan zorg 
ik dat de betreffende gelden op de juiste plek 
terecht gaan komen. 
Het bankrekeningnummer van de AKM is:  

NL70 INGB 0002 5811 91 t.n.v. Algemene 
Kerkelijke Merenwijkraad met vermelding van 
collecte en het doel wat u wilt steunen.  
De collectedoelen die voor onze Regenboog in de 
planning stonden en staan zijn: 
22 maart: De RK Vastenactie 
29 maart: De Protestantse Gemeente leiden 
En u kunt onze eigen Regenboog steunen omdat 
er ook in deze tijd wel kosten zijn, de organist en 
muziekkosten. 
Hartelijk dank en sterkte voor daar waar nodig. 
Willy Menken 
 
Uitvaart Marianne Hoogervorst] 
Afgelopen dinsdagochtend was de uitvaart van 
Marianne Hoogervorst vanuit de Regenboog. 
Zoals we weten konden daar slechts 30 mensen 
bij zijn. Naast de directe familie en naaste vrienden 
mochten Ingrid Weitenberg, Frans Jagtman, 
Mirjam Buitenwerf en Truus de Haan de 
Regenboog vertegenwoordigen. Om 11 uur begon 
de dienst die geleid werd door Pater Peter 
Denneman, een goede vriend van Marianne. We 
zongen “Vol van verwachting zijn wij 
gekomen”(GvL 643.1) dat eindigt met de woorden: 
“Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.” Dit 
lied dat van het grote geloof van Marianne spreekt- 
want alle liederen en lezingen had zij tevoren 
uitgezocht- , en de prachtige zang en muziek door 
een klein koor en haar eigen familie maakten van 
deze ochtend een prachtig uur om bij haar leven 
stil te staan. De bloemen van allen uit de 
Regenboog stonden vooraan op het podium, 
waardoor wij allen toch nog een beetje aanwezig 
konden zijn. U was misschien ook op afstand 
aanwezig door middel van geluidsweergave, al 
begrepen we later dat dit niet voor iedereen lukte. 
Wat was het fijn, dat Marianne wilde dat juist vanuit 
onze Regenboog haar uitvaart zou plaatvinden. Zo 
voelde ze zich bij ons thuis en door ons 
gewaardeerd. Onze dank aan Marianne is groot, 
we hebben van haar aanwezigheid bij ons mogen 
genieten. Dag lieve Marianne, “Ga met God en Hij 
zal met je zijn.” 
Truus de Haan 
De opname van de uitvaart van Marianne 
Hoogervorst is nog een aantal dagen te 
beluisteren via deze link:  
https://www.teeuwuitvaartverzorging.nl/site/hooge
rvorst 
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PALMPAASSTOKKEN MAKEN 
Volgende week zondag 5 april is het Palmzondag. 
Ook dit feest zullen we helaas niet in de 
Regenboog kunnen vieren, en we moeten dus de 
mooie optocht van de kinderen met hun 
Palmpaasstokken missen. Daarom willen we de 
kinderen vragen om thuis, eventueel met hulp van 
een ouder, een stok te maken. We realiseren ons 
dat er al veel van de jonge gezinnen gevergd wordt 
deze weken, maar misschien is het knutselen van 
een Palmpaasstok een welkome afwisseling van 
school- en thuiswerk. In de loop van de komende 
week mailen we de ouders met een 
knutselhandleiding. We zullen ook de nodige 
informatie op de website te zetten. Het zou heel 
mooi zijn als we volgende week zaterdag 4 april 
voor 18.00 uur zoveel mogelijk foto’s en filmpjes 
binnen hebben van de kinderen met een 
Palmpaasstok, wellicht in processie door de 
huiskamer! De foto’s en filmpjes willen we 
gebruiken in de digitale viering van 5 april en op de 
website zetten. Foto’s/filmpjes kunnen gemaild 
worden aan ds.regenboog@gmail.com. Alvast 
heel veel plezier met knutselen! 
 
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 

INZAMELING WIT KAARSVET 
In 2021 bestaan we als geloofsgemeenschap 50 
jaar. We gaan er een jubeljaar van maken. De 
voorbere4idingen zijn al begonnen. 
Eén van de ideeën is het uitdelen en verkopen van 
speciale jubileum regenboogkaarsen. Deze 
kaarsen worden door ‘Uit de kunst’ een atelier van 
Gemiva, een organisatie voor mensen met een 
beperking, speciaal voor ons gemaakt. De kaarsen 
worden met de hand gemaakt. Door zelf wit 
kaarsvet aan te leveren, kunnen we de kosten 
drukken. In de ontmoetingsruimte staat een door 
waarin u witte kaarsresten kunt deponeren. 
 
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 
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