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De Regenboog op zoek naar een nieuwe predikant 

Onze nieuwe predikant 
Na het vertrek van dominee Inge Smidt die twintig jaar verbonden is geweest aan onze 

oecumenische geloofsgemeenschap, zijn wij op zoek naar een nieuwe predikant. De omvang van de 

formatieplaats is 0,5 fte. 

Wij zoeken een predikant die 
- de ‘oecumene metterdaad’, het fundament van de Regenboog, van harte onderschrijft, in 

praktijk wil brengen en verder ontwikkelen, 

- als rasechte samenwerker in dialoog met ons de Regenboog wil dragen, bezielen en leiden, 

- ons met gevoel voor rituelen en liturgie wil voorgaan in het vieren van ons geloof; een goede 

inspirerende preker met theologische diepgang, 

- die samen met ons optrekt en in Bijbel en traditie zoekt naar wegen om God in onze tijd ter 

sprake te brengen, 

- met zorg en aandacht omziet naar de mensen van de Regenboog en in de Merenwijk, 

- oog heeft voor nieuwe vormen van kerk zijn en de maatschappelijke rol van de kerk. 

Wij beseffen dat er een goede verhouding moet zijn tussen de omvang van de werkzaamheden en 

het aantal beschikbare uren gezien de 50% aanstelling. De inzet van tweeëneenhalve dag per week 

vraagt om flexibiliteit bij het uitvoeren van de taken en om duidelijk keuzes. De volgende 

tijdsverdeling geeft een indicatie van welk belang wij hechten aan de genoemde taken: vieringen 

25%, pastoraat 20%, vorming en toerusting 20%, contacten met de Merenwijk 15%, nascholing, 

studie en contacten met collega predikanten 10% , bestuur 10%. 

De Regenboog 
Het motto van de Regenboog is ‘Hemel en aarde veelkleurig verbonden’ en zo hebben wij ons zelf 

gekarakteriseerd op ons ‘visitekaartje’: 
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Als uitleg volgt hieronder een korte toelichting op de woorden gemeenschap, oecumene, denkers, 

zoekers en doeners. 

Gemeenschap 

Wij zijn een gemeenschap van gelovigen voor wie geloven geen zeker weten is maar een zoeken in 

vertrouwen op Jezus waarbij Hij onze gids is, en wij leren van elkaar. Het is geloven beleefd als  

‘betekenis geven’, ‘leven in het besef deel te zijn van een jezelf overstijgend geheim’ of ‘leven van 

verwondering’.  Wij delen met elkaar de overtuiging dat geloven een levenshouding is die ertoe doet 

in deze wereld.  De ervaring van saamhorigheid is een vitale kracht in onze geloofsgemeenschap die 

ons doet omzien naar elkaar en de wijk waarin wij wonen. 

Oecumene metterdaad 

Het gaat om daadwerkelijke, gepraktiseerde oecumene.  Al doende komt een diepgaand gesprek 

tussen gelovigen op gang  over het wezen van geloven en de betekenis van tradities. Er is sprake van 

een ‘oecumene niet alleen als ontmoeting, maar ook als een gezamenlijke weg, niet alleen als 

verbinding maar ook als verbondenheid, niet alleen als samenwerking maar ook als samenvoeging’.1 

Daadwerkelijke oecumene heeft geleid tot een geloofshouding gekenmerkt door openheid, 

luisteren, zoeken, waardering voor veelkleurigheid, nieuwsgierigheid en respect voor andermans 

opvattingen, flexibiliteit en creativiteit. Het heeft geleid tot een verrijking en intensievere beleving 

van rituelen, liturgie en mystiek.  

Denkers,  zoekers en doeners 

Heb de Heer, Uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het 

grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf (Matteüs 22: 37-

40) 

Denkers en zoekers 

Vieringen, rituelen, gesprek, poëzie, kunst, muziek en onderricht inspireren, bemoedigen en voeden 

hart, ziel en verstand van de regenbogers. Tezamen vormen zij de bronnen voor het geestelijk leven 

van de geloofsgemeenschap.  

In de vieringen zijn de protestantse en rooms-katholieke traditie verweven rekening houdend met 

de kerkelijke regels. Maandelijks is er een avondmaalsviering.  

Doeners 

In het omzien naar elkaar en de wereld geven wij met hart, ziel en verstand, handen en voeten aan 

ons geloof. Met Regenboogdis, pastorale bezoeken, voorlezen en huiswerkbegeleiding, Allerzielen 

buiten, Regenboog open en inzamelen van voedsel voor de voedselbank zetten wij ons in voor onze 

medemens. Wij zijn een buurtkerk in onze inzet voor de Merenwijk. Wij zijn een Groene Kerk met 

aandacht voor duurzaam leven en het welzijn van onze aarde. 

De Regenboog in enkele getallen 

Pastorale eenheden (administratief ingeschreven in de Merenwijk): Protestantse gemeente Leiden 
(PgL) 1347 en Rooms-katholiek 1315. 

                                                             
1 R.G.W Huysmans, destijds voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland, in het voorwoord van ‘Oecumene 
metterdaad’. Jan van Well, 1996, uitgeverij Kok, Kampen. 
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Ingeschreven bij PgL als lid Protestantse wijkgemeente Merenwijk 352 doopleden en 346 belijdende 
leden. 
Betalende pastorale eenheden PgL 351, RK 206 
Aantal actieve vrijwilligers: 182 
Aantal deelnemers vieringen in 2015: 6055, in 2016: 6405 en in 2017: 6210; gemiddeld 100 
kerkgangers per viering. 
Leeftijdsopbouw: ± 50% ouder dan 60 jaar, ± 45% 20 tot 60 jaar en ± 5% jonger dan 20 jaar.  

De naaste toekomst  

In het beleidsplan ‘Vitale oecumene’ (2015-2018)2 heeft de oecumenische geloofsgemeenschap 

vastgelegd naar welke doelen zij streeft. Deze beleidsperiode is nog gaande en er zijn al veel van de 

gestelde doelen bereikt.3 Voor de komende vijf jaren willen wij verder gaan in de voetsporen van 

‘Vitale oecumene’ zodat wat bereikt is bevestigd kan worden en wat nog niet bereikt is vorm kan 

krijgen. Dit betekent: 

- Voortzetten van de oecumenische samenwerking binnen de moederkerken. 

- Voortzetten en bevestigen van het tweesporenbeleid: (1)betrokkenheid en vitaliteit van de 

kern van actieve leden behouden en versterken, en (2) meer naar buiten treden om als 

Regenboog maatschappelijk van betekenis te zijn in de Merenwijk. 

- Voortzetten en uitbreiden van de samenwerking binnen de Protestantse gemeente Leiden 

met de Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding en de protestantse gemeente 

Leiden-Zuidwest. 

- Voortzetten en verder ontwikkelen van een gevarieerd aanbod van vieringen waarbij niet 

alleen de traditionele kerkganger aan zijn trekken komt, maar waardoor ook andere groepen 

worden aangetrokken. 

- Bevestigen van de bestuurlijke hervorming en voortdurende aandacht houden voor de 

balans tussen draagkracht en bestuurslast. 

De organisatie van de Regenboog 
De oecumenische geloofsgemeenschap in de Merenwijk is in 1971 tot stand gekomen op initiatief 

van de toenmalige Gemeenschap van Kerken in Leiden. Rooms-katholieken en protestanten gaan 

samen in verbondenheid met de Rooms-katholieke Kerk en de Protestantse Kerk Nederland. Die 

verbondenheid krijgt bestuurlijke vorm in het vicariaat Merenwijk met het vicariaatsbestuur en de 

protestantse wijkgemeente Merenwijk met de wijkkerkenraad. Voor de dagelijkse gang van zaken in 

de geloofsgemeenschap is de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad (AKM) verantwoordelijk. Op de 

voorzitter na zijn de leden van de AKM ook lid van de wijkkerkenraad of het vicariaatsbestuur.  

De protestantse wijkgemeente Merenwijk is één van de vijf wijkgemeenten die tezamen de 

Protestantse gemeente Leiden (PgL) vormen. De Merenwijk is vertegenwoordigd in Algemene 

Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen. Elke wijkgemeente heeft een 

wijkpredikant. 

                                                             
2 Beleidsplan Vitale oecumene (2015-2018), augustus 2014, zie bijlage 
3 Evaluatie beleidsplan ‘Vitale oecumene’ (2015 -2018), November 2017, zie bijlage 

https://deregenboogmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2018/02/Vitale-oecumene.pdf
https://deregenboogmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2018/02/evaluatie-Vitale-oecumene-november-2017.pdf
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In de Regenboog werkt de predikant nauw samen met de rooms-katholieke pastoraal werker. Op dit 

moment is dat Marianne Hoogervorst die een aanstelling heeft van 0,3 fte. Daarnaast levert 

dominee Hans Snoek als vrijwilliger een vaste bijdrage aan de vieringen en vorming en toerusting. 

De leden van de geloofsgemeenschap dragen hun steentje aan de geloofsgemeenschap veelal bij in 

werkgroepen. De werkgroepen, kringen en vrijwilligers zijn ondergebracht in vier clusters: het 

cluster Vieren, het cluster Leren, het cluster Omzien naar elkaar en het cluster Communicatie. Ieder 

cluster heeft een AKM-lid als portefeuillehouder.  

Leiden en de Merenwijk 
De stad Leiden presenteert zichzelf als ‘stad van ontdekkingen’. De Universiteit Leiden, het Leids 

Universitair Medisch Centrum en het Bioscience Park zijn de grootste werkgevers. Veel valt er te 

ontdekken in de vele musea die de stad rijk is. Er is een grote keuze aan basis-, middelbaar en hoger 

onderwijs. De stad telt ongeveer 124.000 inwoners. Ongeveer 15.000 hiervan wonen in de 

Merenwijk gelegen aan de noordkant van de stad. De Merenwijk werd gebouwd in de jaren zeventig 

van de vorige eeuw als woonwijk met eengezinswoningen en flats rond het winkelcentrum en aan de 

stadszijde. Ongeveer een kwart van de inwoners is ouder dan 60 jaar, ongeveer de helft 20 tot 60 

jaar en ongeveer een kwart is jonger dan 20 jaar.   

 

 

 


