
REGENBOOG AGENDA  23 – 31 augustus  2020 

 

 

Vaste activiteiten 

Elke zondag      om 10.00 uur oecumenische viering aanmelden verplicht  

Elke woensdag   van 10.00- 11.30 uur  inloop koffieochtend bij mooi weer in de tuin 

Elke donderdag   van 10.00- 12.00 uur  quilten en andere handwerken 

 

Doorlopende inzameling voor 

wit kaarsvet t.b.v. jubileumkaarsen 

harde plastic doppen van flessen en (melk)pakken t.b.v. blindengeleidehonden 

houdbare levensmiddelen, schoonmaakmiddelen, lichaamsverzorging t.b.v. de voedselbank 

in te leveren in de hal van de Regenboog. 

 

Bijzondere activiteiten 

Op zaterdag 12 september vindt de Verenigingendag in de Kopermolen, het winkelcentrum van de 

Merenwijk, plaats van 12.00 tot 16.00 uur. Ook de Regenboog zal daar acte de présence geven en 

onder andere aandacht aan de kinderactiviteiten, zoals de 'kliederkerk, besteden.  

 

Zondag 13 september is onze Regenboog Zondag, de start van het nieuw seizoen. De startzondag 

zal in het teken staan van het 50jarig bestaan van onze geloofsgemeenschap in september 2021. 

  

Agenda   

 

Datum 

 

tijd activiteit 

zondag 23 augustus 10.00 uur Oecumenische viering pw. W. Hoogendoorn 

geen samenzang, wel koffie na de dienst 

aanmelden verplicht 

woensdag 26 augustus 10.00 uur inloop koffieochtend 

donderdag 27 augustus  10.00 uur Quilten en andere handwerken 

   

zondag 30 augustus 10.00 uur Oecumenische viering pw. W. Hoogendoorn 

geen samenzang, wel koffie na de dienst 

aanmelden verplicht 

woensdag 2 september 10.00 uur inloop koffieochtend 

donderdag 3 september  10.00 uur Quilten en andere handwerken 

   

zondag 6 september 10.00 uur Oecumenische viering leden geloofsgemeenschap 

geen samenzang, wel koffie na de dienst 

aanmelden verplicht 

woensdag 9 september 10.00 uur inloop koffieochtend 

donderdag 10 september  10.00 uur Quilten en andere handwerken 

zaterdag 12 september 12.00 uur Verenigingendag Kopermolen (zie boven) 

   

   

   

 

Activiteiten van derden 

In de Hooglandse Kerk gaan de Evensong-vieringen weer van start 30 augustus 17.00 uur 

Om een dienst bij te wonen in de Hooglandse Kerk moet u zich aanmelden en zal de app, die 

speciaal hiervoor ontwikkeld is, per dienst een selectie maken op basis van een roulatiesysteem. Ga 



naar www.evensongsleiden.nl en lees de instructiepagina waar alles stap voor stap staat uitgelegd: . 

Op deze pagina vindt u tevens een handige handout, die u kunt uitprinten. Bent u niet geselecteerd? 

Alle Evensongs dit jaar worden uitgezonden via een live stream op de homepage van de 

website: www.evensongsleiden.nl 

Op zondag 30 augustus 2020 om 17.00 uur zal de beroemde Britse dirigent Huw Williams, net als 

de afgelopen jaren, The Willis Chorale leiden. Ook dit jaar wordt het koor begeleid door de organist 

van het koninklijk paleis in Londen, Martyn Noble. Liturg is ds. Margreet Klokke. De toegang is 

vrij. 

Volgende Evensongs: 

Zondag 13 september 2020 - 17.00 uur: Roder Jongenskoor, o.l.v. Rintje te Wies, Willeke Smits 

(orgel) en ds. Margreet Klokke als voorganger 

 Zondag 11 oktober 2020 - 17.00 uur: Vocaal Ensemble Kwarts, o.l.v. Gerrit Maas, Willeke Smits 

(orgel) en ds. Irma Pijpers als voorganger. 

  

 

http://www.evensongsleiden.nl/
https://evensongsleiden.us7.list-manage.com/track/click?u=71abdbdbff1a403da54844947&id=2b1edd9bb3&e=336225165d

