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De Regenboog: Eenheid in verscheidenheid
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De Regenboog is geen kerk of parochie, het is de oecumenische
geloofsgemeenschap van de samenwerkende kerken in de
Merenwijk. Maar wat houdt dat in en hoe geef je het vorm? Een
rondetafelgesprek met vier Regenbogers, drie katholieken én
een protestant. “Want we zijn oecumenisch. Ook protestanten
moeten zich in het artikel kunnen herkennen.”
vader zei altijd, ‘je moet het niet zo
letterlijk nemen’, terwijl mijn moeder
de bijbel juist van a tot z geloofde.”

Oecumene

Geloof

Jaap: “In de Regenboog vieren we
samen het geloof. Je hebt dan wel
ieder je eigen achtergrond, maar dat
wat je samen bindt is sterker.” Mary:
“Hier ervaar je dat je niet zo anders,
zo verschillend bent. Je zit hier met
dezelfde bedoelingen: God te vinden,
je geloof te zien in de mensen om je
heen. Vanuit de zelfde wortels, want
de essentie is gelijk.” Jaap: “We zijn
een pluriforme geloofsgemeenschap
met diverse invalshoeken. Ik hecht
zeer aan de term ‘eenheid in verscheidenheid.’ Het betekent dat we
hetzelfde geloof praktiseren, maar
er zijn verschillende stromingen.”
Edo: “Binnen het katholieke en het
protestante heb je zoveel vormen. Ga
maar ‘s naar Zuid-Amerika of Polen,
daar zijn ook katholieken en allemaal
op hun eigen manier.” Mary: “Binnen
ons gezin zaten er al nuances. Mijn

Ingrid: “Hier zie je dat je op meerdere
manieren oprecht kunt geloven. De
dingen die je doet zijn hier minder
vanzelfsprekend, je bevraagt elkaar.”
Edo: “Bijvoorbeeld, welke rol spelen
al die heiligen bij jullie?” Ingrid: “Je
gaat nadenken over je eigen geloof en
dat maakt het heel erg levend.” Jaap:
“Je versterkt elkaar in je traditie, en je
verrijkt ook elkaar. Katholieken ervaren hier hoe ze met de bijbel kunnen
omgaan, en protestanten krijgen meer
oog voor het sacramentele.” Edo: “Je
leert waarderen wat de ander heeft.”
Ingrid: “Geloven kan écht zoals Jezus
het bedoeld heeft: samen één.” Jaap:
”Zonder dat alles wordt platgewalst.”

Gemeenschap
Jaap: “Geloven doe je samen.” Ingrid:
“Jezus bleef ook niet in zijn eentje.”
Jaap: “Als je samen een gemeenschap

vormt, is het belangrijk dat je elkaar
kent en weet hebt van elkaars noden
en behoeften. Dan kun je elkaar helpen en laten zien dat je een kerk bent,
en geen voetbalclub.” Ingrid: “We zijn
een heel praktische gemeenschap. Er
zijn hier zo’n veertig werkgroepen!
Daar hoor je vaak het laatste nieuws.”
Mary: “De sociale contacten vormen een
belangrijk onderdeel van alle activiteiten.
Maar er is behoefte aan meer. Zo heeft
een groep actieve ouderen de 55+vieringen opgezet. Een van de pastores gaat
voor, na afloop gaan ze met elkaar in
gesprek over onderwerpen en thema’s
die ze zelf aandragen en die aansluiten
bij hun generatie. Het is een gouden formule.” Edo: “Het gesprek op zondag is
ook zoiets, maar dan voor alle leeftijden.”
Ingrid: “Ook voor de jeugd zijn er allerlei
gespreksgroepen, die verder gaan dan de
voorbereiding op feesten zoals communie en belijdenis. In de basiscatechese
bijvoorbeeld leren we jonge kinderen wat
geloven eigenlijk is en hoe breed het is.”
Jaap: “En vergeet niet de cursussen voor
ouders: geloven met kleuters, geloven met
jongeren.” Ingrid: “In de werkgroepen
word je aangesproken op je kwaliteiten.
Dat stimuleert om je een waardevol lid te
voelen van de gemeenschap.”
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Identiteit
Jaap: “Binnen de Regenboog zijn we de
moederkerk altijd trouw gebleven. Daardoor kun je je eigen identiteit vasthouden, je kunt jezelf blijven in een groter
geheel.” Ingrid: “Want oecumene is niet
bedoeld om er een gezellige hutspot van
te maken. Het is bedoeld om de muren te
slechten.” Jaap: “Het is vooral belangrijk
een evenwicht te vinden tussen beide tradities. Dat geldt in het bijzonder voor de
Samen zingen, tijdens de feestelijke afsluiting van het seizoen op 1 juli 2007. Edo Elstak belandt aanwezigheid van ambtsdragers. Anders
voor een ‘gelegenheidsformatie’ die een speciaal lied instudeert om later ten gehore te brengen. raakt het uit balans.” Mary: “Je moet niet
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In de pastoreskamer van de Regenboog zijn vier mensen aangeschoven.
Ingrid Weitenberg, contactpersoon en
lid van de cluster jeugd en jongeren,
Edo Elstak, voorzitter van de Algemene Kerkenraad Merenwijk, Mary
Pouw van de ouderenwerkgroep en
pastoor Jaap van der Bie. Jaap: “Het
is mooi een veelkleurige gemeenschap te zijn. We staan open voor
elkaar maar hebben de band met
onze moederkerken altijd bewaard.”

De basiscatechisanten na de viering van 10 februari, waarin zij afscheid namen van de basiscatechese. Zij staan ‘voor de poorten van Susa’, op weg om – met een goed gevulde rugzak – te bouwen aan een nieuw Jeruzalem. Op de foto ook begeleiders ds. John Boon en Karin van Dorsselaer.

te krampachtig zijn. In de beginjaren
mocht je niet praten over verschillen.
Toen werd alles afgemeten, want de
diensten mochten vooral niet te protestants of te katholiek zijn.” Ingrid: “Er
is nu een bepaalde modus vivendi, de
stijl staat inmiddels vast. En omdat de
boel gesettled is ga je nadenken over je
identiteit.” Jaap: “De tijdgeest is ook
veranderd. Nu wil je best iets van je
eigen identiteit laten zien. Kijk maar
naar de cursus franciscaanse spiritualiteit, dat loopt storm! Je ziet het ook in
de vieringen terug; er is meer behoefte
aan rituelen.” Edo: “De kerkzaal is verbouwd, maar liturgisch zijn we nog niet
klaar. We zoeken met z’n allen naar
symbolen en rituelen die bij ons passen.”

Viering
Jaap: “We hebben elke zondag een
viering, waarin een priester en een
dominee beurtelings voorgaan. Het
zijn oecumenische vieringen met zowel
katholieke als protestantse elementen.
Als ik voorga is het een Eucharistieviering, ik hou me aan datgene wat mij
door mijn moederkerk is opgedragen.
En dat geldt voor mijn protestantse
collega’s net zo. Eucharistieviering en
Avondmaal worden elk op eigen wijze
gehouden. Het is niet hetzelfde.” Edo:

“Voor de mensen die in de kerk zitten
is het feest even groot.” Ingrid: “Je
zit samen aan dezelfde tafel, de Tafel
van de Heer. Daar gaat het om.”

Toekomst
Edo: “De basis van de oecumene ligt
in onze generatie, actieve vijftigers
die opgroeiden met de verzuiling. Nu
net als in de meeste kerken ook bij
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ons de boel vergrijst en het ledental terugloopt, is het ónze taak om
de boodschap van oecumene door
te geven.” Jaap: “Het is een golfbeweging; de huidige generatie heeft
weer andere behoeften.” Edo: “Het
nieuwe Cluster Groot Leiden is een
kans om onszelf in de etalage te zetten.” Mary: “We kunnen laten zien
wat voor schat we hebben.”

De start: eerste dienst in een bouwkeet
Bij de bouw van de Merenwijk rees in de
Leidse Raad van Kerken, een overlegorgaan
van christelijke kerken, de vraag wat voor
kerk er moest komen in de nieuwe wijk. De
Raad vroeg Jan van Well, pastor in de stu
dentenecclesia, en gereformeerd predikant
Henk Hortensius om te zoeken naar een ver
gaande vorm van samenwerking. Later is
ook een Nederlands Hervormde predikant
benoemd.
Diensten in bouwkeet
Jan: “Toen we begonnen stond er één flat in
de Merenwijk. In een bouwkeet hielden we
de eerste dienst.” Henk: “Je stelt je open
voor de ander, en je beleeft samen dat er
één boodschap is.” Jan: “De mensen waren
ondersteboven! Zó moesten we verder! Er
ontstonden groepjes die zich inzetten voor
de opbouw van de gemeenschap. Ze maakRondom de Kerk
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ten de bouwkeet in orde, informeerden
nieuwe bewoners van de wijk en er waren
catechesegroepjes. Het enthousiasme ging
van mond tot mond.”
In 1976 werd het kerkelijk centrum gebouwd;
vorig jaar is de kerkzaal ingrijpend gereno
veerd. Het bisdom en PKN vierden dit met
een gezamenlijk cadeau: een glas-in-lood
raam om de kerkzaal verder te verfraaien.
Banden met de moederkerk
De banden met de moederkerk vragen een
bijzondere organisatie. Het Vicariaat de
Merenwijk werkt intensief samen met de
parochies Katwijk en Oegstgeest, de wijk
kerkenraad maakt deel uit van de Protes
tantse Gemeente Leiden. Daarnaast bestaat
de Algemene Kerkenraad Merenwijk, waarin
katholieken en protestanten zitting hebben
en leden van de kleine kerken.

