
Geloofsgemeenschap in gesprek over rot in samenleving 

Ook De Regenboog gaat 
met andere ogen kijken 

LEIDEN - Zondag 27 mei presenteerde 
onderzoekster Noortje Luning het 
onderzoek Kljken met andere ogen 
aandeoecumenischegeloofsgemeen
schap de Regenboog. Dlt onderzoek 
gaat over de maatschappelijke rol van 
deze gemeenschap In de Merenwljk. 
In deze kerk en ontmoetlngsplaats 
vormen katholieken, protestanten en 
andersdenkenden al meer dan veertig 
jaar een kerkgemeenschap. Lunlng 
heeft in de afgelopen tljd met allerlei 
lnstantles gesproken over de functle 
van de Regenboog in de wljk. 

door Truus de Haan 

Luning: Ik hoor veel over de vergrij
zing in de wijk en over scheidslij
nen waardoor mensen niet meer 
met elkaar in contact komen. Er is, 
zoals overal, veel te doen: armoede
bestrijding, integratie, opvoedpro
blematiek, het schoonhouden van 

Mensen van de Regenboog zijn druk in gesprek over de rot van hun kerk in de 
Merenwijk (Foto: pr/Truus de Haan). 

de wijk en nog veel meer. Allerlei 
instanties houden zich daar mee 
bezig. En de vraag is hoe je samen 
kunt werken. De mensen jn de 
Regenboog bieden nu al allerlei 
activiteiten aan, zoals een maan
delijkse Regenboogdis, huiswerk
begeleiding in het buurtcentrum, 
een plek waar mensen hun gelief.. 
de overledenen kunnen gedenken. 
Maar zij willen meer van zich laten 
horen. Zij willen en kunnen samen 
meer bieden. Afgelopen zondag 
bogen de leden van de Regenboog 
zich daarom met enthousiasme 
over deze .zaken. Zij vroegen zich 
af hoe zij meer zouden kunnen 
betekenen voor de wijk. Kan er 
meer contact zijn, kunnen we meer 
samenwerken, onze krachten beter 
zichtbaar maken en deze aanbie-

den? 'Wat zou het interessant zijn, 
om met andersgelovigen een goed 
gesprek aan te gaan', zei bijvoor- 1 

beeld een van de deelnemers. 'Is 
dat niet juist datgene, wat wij goed 
zouden moeten kunnen doen? Wij 
zijn immers hier een kerk begon
nen met mensen van verschillen
de herkomst. Zijn we wel zichtbaar 
genoeg als kerk hier in de wijk? En 
wat weerhoudt ons ervan om meer 
zichtbaar te zijn?' Het is voor veel 
kerken niet vanzelfsprekend om 
op de oude voet verder te gaan. Dat 
geldt ook voor de Regenboog. Ook 
deze gemeenschap heeft te maken , 
met een aantal uitdagingen die niet I 
losstaan van bredere kerkelijke en { 
maatschappelijke trends. Men kan , 
er niet omheen dat door ontwikke- 1 

lingen als minder kerkbezoek en I 
minder jonge mensen in de kerk 
er zorgen zijn om de toekomst van l 
de kerk. 'Tegelijkertijd is dat zeker 
niet het hele verhaal', aldus Luning 
. 'Ook deze kerk heeft zoveel te bie
den, dat het ook echt meer is dan 
dat de kerk 'er nou eenmaal bij 
hoort'. De leden van de Regenboog 
houden van hun kerk! Zij willen 
datgene wat zo waardevol is niet 
verloren laten gaan". • 


