
 

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 

 

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. U kunt ook kaarsen bestellen via het digitaalformulier op de 

website en dan betalen met een overschrijving. 

 

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 

 

Een bericht uit Juigalpa- deze week 
Het is alweer vijf jaar geleden dat Astrid Delleman naar Nicaragua vertrok om zich daar in te zetten 

in het bijzonder huis: Fundación Ruach. Astrid schrijft in haar brief over nieuwe plannen om in de 

toekomst grotere financieel draagvlak te krijgen. Met een oproep om komende week te doneren 

omdat uw gift dan dubbel zo goed uitpakt. Lees het volledige bericht op de website.  

 

Eucharistie- en avondmaalvieringen 
Ook verheugt het ons te kunnen melden, dat het weer mogelijk is om een Eucharistieviering te 

houden. Die zal op de gebruikelijke donderdag, nu 17 september plaatsvinden om 19.00 

uur. Pastoor Dolf Langerhuizen zal voorgaan. 

 

Nieuw is, dat we op 8 oktober een vesper zullen houden waarin ook de Maaltijd gevierd zal 

worden. Voorafgaand aan de viering eten we om 18.30 uur samen een kopje soep, daarna begint te 

vesper (met Maaltijdviering) om 19.00 uur. Onze pastores Mirjam Buitenwerf en Willy 

Hoogendoorn zullen voorgaan. 

 

Voor beide vieringen geldt dat deze in de grote kerkzaal (en niet in het stiltecentrum) gehouden 

worden en dat er maximaal 25 mensen bij aanwezig kunnen zijn. Opgave van tevoren via de 

digitale aanmelding is nodig. U krijgt daarvoor weer de bekende e-mail, of u kunt zich melden bij 

Jan Vis: visaard@gmail.com.  

 

Link naar nieuwe Bulletin (digitaal) 

"Het nieuwe Bulletin is klaar. Zaterdag (19 sept) valt hij op de mat. Maar hij staat al op de website. 

Wilt u hem nu al lezen dan is dit de link: 

  
REGENBOOG AGENDA 

 
13 – 20 september 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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdCr9tMpzirXcgZI74mAZhm4nW5LYkOgL4e3U-3U2BoBVzDw/viewform
https://deregenboogmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2020/09/Juigalpa-5-september-2020.pdf
mailto:ingridjam@hotmail.com
http://www.deregenboogmerenwijk.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdCr9tMpzirXcgZI74mAZhm4nW5LYkOgL4e3U-3U2BoBVzDw/viewform


https://deregenboogmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2020/09/47-6-1.pdf  

Via de website kunt u zich ook aanmelden om voortaan altijd het Bulletin digitaal te 

ontvangen. https://deregenboogmerenwijk.nl/bulletinkerkblad/ 

 

Agenda   
 

Datum 

 

tijd activiteit 

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

startzondag 
nog te zien via de website 

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 

Donderdag 17 september 19.00 uur Eucharistieviering in de kerkzaal 

aanmelden verplicht 

   

Zondag 20 september 10.00 uur pw. M. Claassens 

aanmelden verplicht 

woensdag 23 september 10.00 uur inloop koffieochtend 

woensdag 23 september  20.00 uur Repetitie Regenboogkoor 

donderdag 24 september  10.00 uur Quilten en andere handwerken 

 

Zondag 27 september 10.00 uur ds. R van Waarde 

aanmelden verplicht 

woensdag 30 september 10.00 uur inloop koffieochtend 

woensdag 30 september  20.00 uur Repetitie Regenboogkoor 

Donderdag 1 oktober  10.00 uur Quilten en andere handwerken 

 

Activiteiten van derden 

In de Hooglandse Kerk worden weer Evensongs gehouden. 

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  

 

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

(orgel) en ds. Irma Pijpers als voorganger. 
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