
 
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  
 
OPROEP ALLERZIELEN BUITEN 
Hoewel de Coronacrisis nog niet voorbij is, is besloten om op 1 november 2020 Allerzielen Buiten met in 
achtneming van de coronamaatregelen door te laten gaan. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en de 
bestelde flyers liggen klaar om op straatnaam gesorteerd te worden. Evenals in de afgelopen jaren hebben 
Willy en ik voor de sortering en de verspreiding uw hulp hard nodig . Op dinsdag 29 september om 10.00 uur 
gaan we met inachtneming van de coronamaatregelen de flyers sorteren, waarna deze in de week erna 
rondgebracht kunnen worden.  
Allereerst vragen Willy en ik uw hulp bij het sorteren a.s. dinsdag. U kunt zich aanmelden bij Joke Langeveld : 
jokelangeveld 47@gmail.com.  Koffie en wat lekkers staan klaar. 
Willy Hoogendoorn en Joke Langeveld. 
 
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 
 
  

  
REGENBOOG AGENDA 

 
27 september – 4 oktober 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 



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@gmail.com of  
06-51980888  
(voor het volledige programma zie de website) 
 
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 
 
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.  
 
AGENDA  
  

Datum tijd activiteit 
   
zondag 27 september 10.00 uur ds. R van Waarde     nog te zien via website 
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 
   
zondag 4 oktober 10.00 uur ds. M. Buitenwerf        aanmelden verplicht 
woensdag 7 oktober 10.00 uur inloop koffieochtend 
woensdag 7 oktober  20.00 uur repetitie Regenboogkoor 
donderdag 8 oktober  10.00 uur quilten en andere handwerken 
donderdag 8 oktober 18.30 uur gezamenlijk kopje soep voorafgaand aan (zie boven) 
donderdag 8 oktober 19.00 uur vesperviering met viering van de Maaltijd (zie boven)  

aanmelden verplicht 
 
Activiteiten van derden 
 
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  


