
 
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 aanmeldformulier voor 
de vieringen 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.  
 
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: 
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 
 
BIJZONDERE VIERINGEN 
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. 
 
Ook verheugt het ons te kunnen melden, dat het weer mogelijk is om een Eucharistieviering te 
houden. Die zal op de derde donderdag van de maand plaatsvinden om 19.00 uur in de 
kerkzaal. Pastoor Dolf Langerhuizen zal voorgaan. De eerstkomende is donderdag 15 oktober 
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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.  
GESPREKSKRING ‘GELOVEN IN CORONA-TIJD’ 
We bespreken op 3 middagen vragen als: Heeft God iets met deze pandemie te maken? Hoe houd je 
perspectief in deze tijd, kan geloof daarbij helpen? Zitten er ook positieve kanten aan deze crisis? 
Woensdagmiddag 14en  28 oktober en 18 november, aanvang 14.00 uur. 
Aanmelden vóór 5 oktober bij ds. Mirjam Buitenwerf, ds.regenboog@gmail.com of 06-40425789 
 
CURSUS BIJBELS HEBREEUWS 
Elke woensdagmiddag van 21 oktober t/m 16 december, 14.00 uur door pastor Willy Hoogendoorn. 
Aanmelden vóór 12 oktober bij Willy Hoogendoorn pastor.regenboog@gmail.com of  
06-51980888 
 
CURSUS ‘JOODSE ACHTERGRONDEN VAN HET NIEUWE TESTAMENT’ 
Welke invloeden van het joodse denken en geloven zien we terug in het Nieuwe Testament? Dit 
ontdekken we samen in een cursus van 6 middagen.  
Dinsdagmiddag 20 en 27 oktober, en 3,10, 17 en 24 november. Aanvang: 14.00 uur 
Aanmelden vóór 12 oktober bij Willy Hoogendoorn: pastor.regenboog@gamail.com of  
06-51980888  
 
Agenda   
 

Datum 
 

tijd activiteit 

Zondag 20 september 10.00 uur pw. M. Claassens 
nog te zien via de website 

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 
 
VREDESONTMOETING maandag 21 september 16.00-17.00 uur Hooglandse Kerkgracht 
Maandag 21 september organiseren de diaconieën van De Bakkerij samen met diverse partner-
organisaties in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland een VredesOntmoeting op de 
Hooglandse Kerkgracht. Thema: Vrede verbindt verschil 
Een viertal sprekers zal reageren op de stelling “verschil is niet een probleem dat moet worden 
opgelost, maar een kwaliteit die aan vrede kan bijdragen”. Zij spreken over wat hen raakt, wat hen 
inspireert, wat hen angstig of onzeker maakt.  
In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in 
plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Laten we luisteren naar elkaars verhalen en de kans 
grijpen om iets te leren over die Ander, om een brug te slaan naar de naaste die ons anders en 
vreemd is. Juist omdat het in coronatijd soms zo lastig is om die verbinding met elkaar ook 
daadwerkelijk te maken. 



U bent van harte welkom op de Hooglandse Kerkgracht op maandag 21 september 
2020 van 16:00-17:00 uur. Aanmelden verplicht 
De VredesOntmoeting 2020 gaat op maandag 21 september om 16:00 uur van start op de 
Hooglandse Kerkgracht in Leiden. 
 
EVENSONG in de Hooglandse Kerk zondag 11 oktober 17.00 uur 
 
Voor u zal zingen  het Vocaal Ensemble Kwarts, o.l.v. Gerrit Maas, Willeke Smits (orgel) en ds. 
Irma Pijpers als voorganger. 
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  
 
 
 

 


