
Beste Regenbogers 
 
Het Corona-virus heeft ons dagelijks leven drastisch veranderd.  Vier maanden lang konden we 
niet, of in maar zeer beperkte mate, bij elkaar komen. Veel contactmomenten vielen weg : 
samen zingen, bezoekjes, koffie-ochtend, samen quilten, mediteren, bidden, film kijken en de 
weekagenda die elke zondag werd uitgereikt.  
Daarom zochten we andere manieren om het contact te onderhouden.  
Veel ging digitaal; de vieringen, vergaderingen, de wekelijkse nieuwsbrief. En dat ging best 
goed. Een applaus voor de vrijwilligers die dat mogelijk maakten!  
Verder werd er druk getelefoneerd en kaartjes rondgebracht. En ook dat was hartverwarmend.   
 
Nu de Corona- maatregelen wat versoepelen kunnen we weer, al dan niet met enige 
aanpassingen, bij elkaar komen bv. voor de vieringen. En ook de koffie-ochtend en het quilten 
zijn weer van start gegaan. Daar zijn we heel blij mee.  
Maar niet alles zal weer als vanouds kunnen gaan. Er zijn ook veranderingen. 
 
Eén daarvan is deze REGENBOOG AGENDA.  
De ervaring met de wekelijkse digitale nieuwsbrief heeft ons doen besluiten de papieren 
weekagenda die u elke zondag kreeg uitgereikt, te vervangen door een (twee)wekelijkse 
digitale REGENBOOG AGENDA.  
In deze REGENBOOG AGENDA zullen telkens kort de vieringen en de activiteiten van de 
komende twee weken worden vermeld met de links hoe u zich kunt aanmelden.  
Voor diegenen die niet digitaal bereikbaar zijn, zullen uitgeprinte exemplaren in de Regenboog 
liggen. 
Als u activiteiten organiseert die u graag op deze agenda gezet wil hebben, kunt u 

een kort bericht sturen naar ingridjam@hotmail.com  
 
Wegens de vakantie bestrijkt deze eerste REGENBOOG AGENDA een periode van 6 weken, van 
maandag 13 juli tot 23 augustus. Zondag 23 augustus komt de volgende uit. 
 
Namens het cluster communicatie 
Ingrid Weitenberg 
 

Binnengekomen bericht: 
 
Overgordijnen gezocht 
Vanuit zijn contacten met vluchtelingen zoekt John Boon gordijnen. Hij komt ze zo nodig graag 
bij u ophalen. U kunt met hem contact opnemen via e-mail: j.f.boon@ziggo.nl of telefonisch 
52.84.909 
 
Trouwerij en Verhuizing 

Beste Regenbogers,  
 
Wij hebben grote plannen voor de komende tijd en willen deze graag met jullie delen. Zoals 
eerder aangekondigd gaan wij (Ruben en Ineke) trouwen! Helaas hebben wij de 
oorspronkelijke datum moeten verplaatsen in verband met corona.  
Gelukkig hebben wij een mooie nieuwe datum gevonden: 10 oktober. Om 19.00 zal in de 
hervormde protestantse kerk te Valkenburg (zh) het kerkelijk huwelijk plaats vinden. Mirjam 
Buitenwerf zal hierin voorgaan.  
Hiervoor willen wij u allen graag uitnodigen! Het is nog niet zeker hoeveel mensen aanwezig 
kunnen zijn op die dag i.v.m. de huidige en toekomstige coronamaatregelen. Tzt zullen wij hier 
meer over laten weten, wij hopen natuurlijk met zoveel mogelijk mensen dit feest te kunnen 
vieren.  
Daarnaast hebben wij na jaren twijfelen, besloten om naar Zutphen te verhuizen. Dit omdat 
allebei onze ouders in die omgeving wonen en dit voor de toekomst de juiste stap voor ons 
lijkt. Ruben heeft een leuke baan gevonden als natuurkundedocent aldaar en ook hebben wij al 
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in deze korte tijd een huis mogen vinden. We zeggen met verdriet gedag aan de Regenboog 
waar wij ons erg op ons plek voelden. We gaan de Regenboog missen maar kijken ook erg uit 
naar deze nieuwe fase in ons leven.  
 
Hopelijk tot ziens op 10 oktober!  
Ruben & Ineke ( rcvanheerden@gmail.com) 
 
Bloemengroet 

 
De bloemengroet  van zondag 12 juli ging naar Wilma Oster. 
 

  
 
 

REGENBOOG AGENDA 13 juli-23 augustus 2020 
 
dinsdag 14 juli 10.30 uur gespreksgroep Corona-tijd 
  aanmelden bij Mirjam Buitenwerf:  
  ds.regenboog@gmail.com of via tel. 06-40425789.  
woensdag 15 juli 10.00 uur koffie inloopochtend 
donderdag 16 juli 10.00 uur quilten en andere handwerken 
 
zondag 19 juli 10.00 uur oecumenische viering; A. Korteweg en I. Weitenberg 
  aanmelden verplicht 
 
woensdag 22 juli 10.00 uur koffie inloopochtend 
donderdag 23 juli 10.00 uur quilten en andere handwerken 
zondag 26 juli 10.00 uur oecumenische viering  
  ds. M. Buitenwerf en pw. W. Hoogendoorn 
  aanmelden verplicht 
 
woensdag 29 juli 10.00 uur koffie inloopochtend 
donderdag 30 juli 10.00 uur quilten en andere handwerken 
 
zondag 2 augustus 10.00 uur oecumenische viering;  
  ds. P Warmenhoven en pw. W. Hoogendoorn 
  aanmelden verplicht 
woensdag 5 augustus 10.00 uur koffie inloopochtend 
donderdag 6 augustus 10.00 uur quilten en andere handwerken 
 
zondag 9 augustus 10.00 uur oecumenische viering;  
  pw. C. Hofschreuder en pw. W Hoogendoorn 
  aanmelden verplicht 
 
woensdag 12 augustus  10.00 uur koffie inloopochtend 
donderdag 13 augustus  10.00 uur quilten en andere handwerken 
 
zondag 16 augustus 10.00 uur oecumenische viering;  
  ds. K. Zwart en pw. W. Hoogendoorn 
  aanmelden verplicht 
woensdag 19 augustus  10.00 uur koffie inloopochtend 
donderdag 20 augustus  10.00 uur quilten en andere handwerken 
 
zondag 23 augustus 10.00 uur oecumenische viering;  pw. W. Hoogendoorn 
  aanmelden verplicht 
 

  



 

Zomergroet van Willy Hoogendoorn en Mirjam Buitenwerf  
 
  

 

ER IS NOG ZOMER 
 
Er is nog zomer en genoeg 
wat zou het loodzwaar  
tillen zijn, wat een gezwoeg 
als iedereen niet iedereen  
ter wille was 
als iedereen niet iedereen  
op handen droeg. 
 
Judith Herzberg  
 
Uit: Doen en laten 
Amsterdam 2015 
 

 
 

 
 
 
  

 
  


