
De Regenboog verwelkomt dominee Miriam Buitenwerf 

'Verbinding en ontmoeting 
zijn voor mij de kernwoorden' 
LEIDEN - 16 december· was een bij
zondere dag voor de oecumenische 
geloofsgemeenschap de Regenboog 
in de Merenwijk. De viering begon 
die zondag niet, zoals gebruikelijk, 
om 10:00 uur, maar om 14:00 uur 's 
middags en de kerk was opvallend 
vol. De reden? Mirjam Buitenwerf 
werd als nieuwe predikant aan de 
Regenboogverbonden: "lk wit graag 
nieuwe impulsen toevoegen aan de 
lange verwelkomende traditie van de 
Regenboog." 

door Karin van Dorssetaer 

De Regenboog is (al sinds 1971) 
een kerkelijke gemeenschap van 
katholieke en protestantse gelovi
gen samen. Aan protestantse zijde 
was er na bet vertrek in septem
ber vorig jaar van dominee Inge 
Smidt tijdelijk geen vaste predi
kant. In de tijd die nodig was om 
een nieuwe dominee te beroepen 
was de gemeente in goede handen 
bij onder meer interim-predikant 
Kees Zwart, terwijl aan katholie
ke zijde pastor Marianne Hooger
vorst aan bet roer stond. 
Mirjaiµ Buitenwerf is niet hele
maal nieuw in de Regenboog. Van 
2003 tot 2011 maakte ze met haar 
man Rieuwerd al deel uit van de 
geloofsgemeenschap. Buitenwerf 
was in die tijd actief betrokken 
bij de kindernevendienst, de 
werkgroep Jong Volwassenen en 
de snuffelvieringen voor peuters 
en kleuters. "Onze drie kinderen 
zijn in de Merenwijk geboren en 
bier gedoopt", vertelt Buitenwerf. 
"Ondertussen was ik bezig met 
mijn promotie aan de faculteit 
theologie van de Universiteit Lei
den. Daarna volgde ik in Utrecht 
de opleiding tot gemeentepredi
kant. In 2011 werd ik beroepen 
in de Kruiskerk in Amstelveen en 
brak de tijd aan om uit Leiden te 
vertrekken . Nu keer ik weer terug 
naar mijn oude stek, maar in een 
nieuwe rol. Ik heb er ontzettend 
veel zin in!", zegt Buitenwerf 
enthousiast. 
Van huis uit hervormd kwam Bui
tenwerf al jong in contact met de 
katholieke traditie, vertelt ze. "Ik 
·zat in Schagen op een katholieke 
basisschool. waar ik alles rondom 
de Eerste Communie en bet vorm
sel meekreeg. En later in de Regen-

Mir/am Bultenwerf: "Kl/ken waarwe nleuwe wegen kunnen vinden om mensen 
blnnen en buiten de kerk echt te berelken" (Foto: pr/Frans Voets). 

boog heb ik de oecumene van bin
nenuit meegemaakt. Dat komt nu 
natuurlijk goed van pas. De Regen
boog is een ontzettend levendige, 
actieve geloofsgemeenschap, waar 
mensen uit vanuit allerlei kerke
lijke tradities zich thuis voelen. 
Ik kijk ernaar uit al die mensen 
en de mensen in de Merenwijk 
te leren kennen. Verbinding 
en ontmoeting zijn daarbij de 
kernwoorden", zegt Buitenwerf. 
"Ik wil ernaar streven dat wat we 
hebben, dat waarin we geloven, te 
koesteren en te versterken, maar 
tegelijk de blik naar buiten te 
richten, om ruimte te bieden voor 
mensen die op zoek zijn. Vanuit de 
kern van ons geloof mensen laten 
voelen dat ze welkom zijn. Ik voel 
het als een uitdaging om aan de 

lange traditie die de Regenboog 
daarin heeft, nieuwe impulsen 
toe te voegen. Te kijken waar we 
nieuwe wegen kunnen vinden 
om mensen binnen en buiten de 
kerk echt te bereiken." Met dat 
enthousiasme hebben de kerkgan
gers in de Regenboog inmiddels 
op Eerste Kerstdag al kennis kun
nen maken. In de sprankelende 
kerstviering trakteerde Buiten
werf de gemeente op een filmpje 
waarin het kerstverhaal met lego 
werd uitgebeeld, als een luchtige 
opmaat naar de traditionele kerst
lezingen, gevolgd door een preek 
waarvan je geen woord wilde mis
sen. De volgende gelegenheid om 
de nieuwe dominee zelf in actie te 
zien, is op 13 januari om 10.00 uur. 
Men is van harte welkom. • 


