"Samen kerk zijn, joist in
tijden van de coronacrisis"
,

LEIDEN - Hoe pak je als kerkgemeenschap dit probleem aan in deze moeilijke tijd? Deze vraag is ineens acuut
geworden voor kerkelijke gemeenschappen. Ook in de oecumenische
geloofsgemeenschap De Regenboog
in de Merenwijk zijn ze er intensief
mee bezig. lk heb een gesprek met de
voorzitter van de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad, Truus de Haan, en
Mirjam Buitenwerf, de predikant van
deze kerk.
door Ella Veenstra-Monteban

De Haan: "We hebben meteen
toen de richtlijnen van hogerhand gevolgd moesten worden een
crisisteam opgericht. Dat team
bestaat uit enkele mensen uit het
bestuur van zowel protestantse als
katholieke huize.In overleg met
onze beide voorgangers, de protes-

Os. Mirjam Buitenwerf en Truus de Haan: "Het mooie van deze tijd is echter dat
de liefde onder elkaar voelbaar is en we elkaar nabij zijn" (Foto: pr).

tantse Mirjam Buitenwerf en de
Rooms-Katholieke Willy Hoogendoorn, hebben we direct besloten
een videokerkdienst online te zetten. We hebben een koortje dat op
zaterdagmorgen de liederen zingt
die door de dirigent en de voorgangers worden uitgezocht. Zaterdagmiddag nemen we dan de dienst op
vanuit een lege kerk. Zondag staat
de dienst vanaf 9.45 uur op www.
deregenboogmerenwijk.nl.
Wij
hebben besloten het Stiltecentrum
in ons gebouw in de Merenwijk
drie dagen per week open te stellen
zodat wie daar behoefte aan heeft
even een moment voor zichzelfkan
hebben en eventueel een kaarsje
kan aansteken voor een dierbare.
Er ligt ook een intentieboek. Die

~

intenties worden voorgelezen in
de dieµst."
"We moeten heel pragmatisch zijn
in deze tijden. Er zijn onvermijdelijk praktische zaken die nu blijven
liggen. Zo vieren we bijvoorbeeld
als Regenbooggemeenschap volgend jaar ons 50-jarig jubileum.
Met de Wijkvereniging Merenwijk
organiseren we altijd in juni een
multidisciplinair wijkfeest. Begrafenissen gaan ook gewoon door,
maar in kleine kring, en zo zijn er
wel meer zaken op te noemen waar
we een oplossing voor moeten vinden. Heel veel activiteiten kunnen
echter niet doorgaan. We hebben
samen met mensen van de Wijkvereniging een folder opgesteld
en rondgebracht waarin een meldpunt CoronaAssistentie Merenwijk
wordt aangegeven. We hebben veel
aanbod gehad; dus dat is bemoedigend."
Buitenwerf: "Als voorganger heb ik
nu voornamelijk telefonisch pastoraal contact. Niet ideaal want je ziet
elkaar niet en je mist dan toch de
nuance in zo'n gesprek, maar mensen vinden het fijn als ik bel. Verder
schrijf ik net als mijn collega Willy
Hoogendoorn brieven en columns
voor de site en we zorgen voor digitale vieringen. Met Palmzondag
hebben we filmpjes en foto's van
de paasstokken die de kinderen
thuis hadden gemaakt bij de, opname van de kerkdienst geplaatst.
De digitale vieringen worden erg
gewaardeerd, het is toch een vorm
van contact houden met elkaar. Er
zijn technische beperkingen maar
iedereen doet zijn best. Het contact
met mijn collega's in de stad bestaat
ook uit bellen, appen en mailen.
Het is fijn om van elkaar te horen,
temeer omdatwe allemaal dezelfde
problemen hebben. De hele situatie
vergt energie en creativiteit. Vaste
patronen moeten worden losgelaten en thuiswerken valt ook niet
altijd mee omdat er met meerdere
mensen en kinderen in een huis
moet worden gewerkt. Het mooie
van deze tijd is echter dat de liefde onder elkaar voelbaar is en we
elkaar nabij zijn. Zo lang als het
gaat hoop ik dat we dit als wijkgemeente kunnen volhouden". •

