-Tijd van licht en herdenking

LEIDEN - De laatste jaren gaan steeds

meer kerken ertoe over de gedachtenis van de overledenen plaats
te laten vinden rond Allerheiligen/
Allerzielen, eind oktober/begin
november, zoals dat gebruikelijk is in
de Rooms-Katholieke kerk. In de Protestantse traditie herdacht men de
overledenen altijd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, d.w.z. de
laatste zondagvoor Advent. In de RK
kerk gebeurde dat op 2 november. De
oecumenische geloofsgemeenschap
de Regenboog sluit zich al sinds
enige jaren aan bij de nieuwe trend.
Voor de vierde maal gebeurt dat dit
jaar op een Speciale manier, samen
met bewoners van de Merenwijk.
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Initiatiefnemer voor deze bijzondere herdenking is Joke Langeveld. Langeveld: "Een aantal jaren
geleden zag ik op televisie een
uitzending waarin de St. Walburgiskerk in Zutphen centraal stond.
De kerkelijke gemeente had rond
1 november een herdenking georganiseerd voor de hele stad met
openstelling van de kerk voor ontmoeting en gelegenheid om een
kaarsje aan te steken. Dit ging
gepaard met veel lichtjes in en om
de kerk en de mogelijkheid om in
de kerk een gesprek te voeren en
een kopje koffie of thee te drinken.
Het kwam zo warm en sfeervol op
me over <lat ik <lit ook wilde or~aniseren in Leiden voor mijn kerk

Van Erp en Langeveld: "In de donkeredagen die voorons liggen geeftdittroost
en een gevoel van verbondenheld" (Foto: pr).
de Regenboog. In de Merenwijk is
geen kerkhof en het kerkelijk cen:
trum is ook niet iedere dag open.
Na overleg met het bestuur en
het pastorale team zijn Marianne
Hoogervorst, RK pastoraal werker,
en ik daarom vier jaar geleden met
<lit project begonnen."
Via een .flyer die huis-aan-huis
verspreid is wordt iedere bewoner,
ongeacht zijn of haar achtergrond
of religie, uitgenodigd om op
Allerzieien (<lit jaar op zaterdag 2
november) naar de Regenboog te
komen. Er is daar dan gelegenheid
om de overledenen op passende
wijze te gedenken. De kerk zal
sfeervol verlicht zijn zowel van
buiten als van binnen. Iedereen
die <lat wil kan een naam of een
wens voor een dierbare overlede-

ne op een kaartje schrijven en <lat
in de kerkzaal in de gedenkboom
ophangen. Daarna kan men een
kaarsje aansteken. In de ontmoetingsruimte is gelegenheid voor
een gesprek en een kopje koffie of
thee. In voorgaande jaren werd <lit
door velen als zinvol ervaren. Veel
mensen kwamen naar de Regenboog, wat mede te danken is aan
de ligging van de kerk, midden in
een winkelgebied, en aan de opvallende buitenverlichting.
Wilbert van Erp van de Antoniuskerk. Van Erp: "Ditjaar houden wij
voor het eerst in deze wijk ook zo'n
gedachtenisbijeenkomst. We gaan
anders dan Ele Regenboog de kerk·
openstellen op vrijdag 1 november
van 17.00 tot 19.00 uur". •

