
REGENBOOG AGENDA  6 – 13 september  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 

oude mobieltjes (SIMkaart eruit!) en cartridges voor de Cliniclowns 

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

in te leveren in de hal van de Regenboog. 

 

Bijzondere activiteiten 
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. 

 

Regenboog 50 jaar – kaarsen 
In september 2021 bestaat de Regenboog 50 jaar en dat gaan we vieren. Om in de stemming 

te komen en om de kas te spekken (feesten kost geld) zijn er vanaf 13 september 

Regenboogkaarsen te koop voor 5 euro per stuk. De kaarsen zijn gemaakt door cliënten van 

het atelier Uit de Kunst aan de Korevaarstraat.  

Na de viering kunt u kaarsen kopen, voor uzelf Maar ook om cadeau te geven! Er staat een 

doos om het geld contant en gepast in te doen.  

Ook is het mogelijk om de kaars te bestellen en vooraf het geld over te maken. De kaart wordt 

dan bij u bezorgd. Klik hier om kaarsen te bestellen!  

 

N.B.  Voor dit project sparen we met elkaar wit kaarsvet! (inleveren in de hal van de 

Regenboog) 

Namens de AKM Cecile Werner 

 

 

Agenda   

 

Datum 

 

tijd activiteit 

zondag 6 september 10.00 uur Oecumenische viering leden geloofsgemeenschap 

geen samenzang, wel koffie na de dienst 

nog te zien via de website 

woensdag 9 september 10.00 uur inloop koffieochtend 

woensdag 9 september  20.00 uur Repetitie Regenboogkoor 

donderdag 10 september  10.00 uur Quilten en andere handwerken 

   

Zondag 13 september 10.00 uur ds. M. Buitenwerf en pw W. Hoogendoorn 

startzondag 

aanmelden verplicht 

woensdag 16 september 10.00 uur inloop koffieochtend 

woensdag 16 september  20.00 uur Repetitie Regenboogkoor 

donderdag 17 september  10.00 uur Quilten en andere handwerken 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdCr9tMpzirXcgZI74mAZhm4nW5LYkOgL4e3U-3U2BoBVzDw/viewform


Startzondag – bloemetje 
Volgende week is het  startzondag. Dan kunnen we door de regelgeving logistiek niet afwijken 

van wat we tot nu toe gedaan hebben in de vieringen. We kunnen wel iets voor anderen 

betekenen die een contactmoment hard nodig hebben.  

Als u komt, Neem een (onverpakte) bloem mee naar de viering van 13 september. (graag 

niet al te lange stelen)   

Een kaartje met een groet maakt het helemaal af.  

Deze bloemen worden dan met uw groet gebracht naar wijkbewoners die zich nog aan huis 

gebonden voelen en contacten node missen.         

 

Activiteiten van derden 
In de Hooglandse Kerk gaan de Evensong-vieringen weer van start op 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

