
Willy Hoogendoorn versterkt het team van De Regennoog 

"lk ben heel blij met het 
oecumenisch karakter!" 
LEIDEN - Per 1 maart is mevrouw 
Willy Hoogendoorn de oecumenlsche 
geloofsgemeenschap De Regenboog 
als pastoraal werker komen verster
ken. lnmiddels is het eind juni en zijn 
we meer dan drie maanden verder en 
kijkt ze op een heel bijzondere start 
van haar werkzaamheden terug. 

door Truus de Haan 

Willy is voor de leden van de Regen
boog inmiddels een vertrouwd 
gezicht geworden, ondanks dat 
men haar nog niet in levende lijve 
ontmoet heeft. In deze maanden 
met corona-maatregelen kon Willy 
bijna niemand van haar nieuwe 
werkkring treffen, maar is wel via 
YouTube-uitzendingen vanaf half 
maart elke zondag te zien geweest. 
Samen met haar collega ds. Mir
jam Buitenwerf is ze aan de slag 
gegaan om digitale zondagse vie-

ringen te verzorgen. Willy heeft in 
deze maanden veel vieringen mee 
vormgegeven en heeft tweeweke
lijks een column geschreven. Op 
de vraag hoe Willy de vieringen 
in de Regenboog ervaart, geeft zij 
aan enthousiast zijn: "Ik ben heel 
blij met het oecumenisch karakter 
van de Regenboog, waar katholie
ken en protestanten samen een 
geloofsgemeenschap vormen. Ik 
was trouwens al jaren als zieken
huispastor niet anders gewend." 
Ook de kijkers blijken de vieringen 
op zondag om 10.00 uur heel erg 
te waarderen. Het oecumenische 
karakter van de bijna 50-jarige 
Regenboog is nog springlevend. 
"Het is een vreemde start geweest, 
want ik ken nog bijna niemand", 
vertelt Willy. "En daarbij kwam 

ook nog de verdrietige omstandig
heid dat mijn voorgangster, pas
toraal werker mevrouw Marianne 
Hoogervorst, in de eerste week van 
mijn aantreden helaas onverwacht 
overleed. Van inwerken kwam het 
dus niet meer, al kan ik met al 
mijn vragen bij mijn collega en het 
bestuur terecht. Intussen voel ik 
me erg thuis en hoop binnenkort, 
als de maatregelen minder streng 
worden, heel veel mensen te leren 
kennen. Daarverheug ik me enorm 
op." Dat dit binnenkort gaat gebeu
ren staat vast, want de eerste gewo
ne zondagse kerkdienst zal vanaf 5 
juli weer gaan plaatsvinden. Willy 
woont in Leiden, heeft verpleeg
kunde gestudeerd in het AZL en 
theologie in Amsterdam (KTHA), 
maar is daar niet opgegroeid. Zij 
vertelt met liefde en humor over 
haar jeugd, haar ouders en haar 
twee broers. Zoals over het won
derlijke moment, toen haar ouders 
hier in Leiden tijdens het 3 okto
berfeest verliefd werden in het Reu
zenrad dat stil bleef staan. 
Het beeld ontstaat van een meisje 
dat al jong wist wat ze wilde. Naar 
Israel! En daarom maakte Willy 
haar middelbare school niet af. Ze 
ging · in het Leidse Academische 
Ziekenhuis voor verpleegkundige 
studeren. Dat betekende eerder 
zelfstandig zijn, een eigen salaris 
en daardoor ook meer vrijheid. 
Het plan lukte en zo vertrok ze om 
in een kibboets te gaan werken. Bij 
terugkomst studeerde zij theologie, 
met een nadruk op het Oude Tes
tament, Talmudica en Hebreeuws. 
Willy's carriere speelde zich daar
na op uiteenlopende plekken af: 
lesgeven aan studenten, pastoraal 
werk en zieken ondersteunen 
binnen een pastoraal team in ver
schillende ziekenhuizen. In Den 
Haag gaat zij nog regelmatig bij 
zondagse vieringen voor. Ze vertelt 
met veel plezier over al die stadia 
in haar werkende leven. Wil men 
deze actieve pastor ook leren ken

----------------'--- ----r nen?Men kan de uitzendingennog 
Willy Hoogendoorn spreekt de kinderen toe tijdens de YouTube-uitzending 
(Foto: pr). 

zien tot 28 juni en daama ook via 
een rechtstreekse uitzending via 
www.deregenboogmerenwijk.nl. • 


