De Lutherroos blijft bloeien
door Hans Wierenga

Als alles volgens plan verloopt, is per 1 juli aanstaande het samengaan van de Evangelisch
Lutherse Gemeente (ELG) in Gouda en de Protestantse Kerk Gouda (PKG) een feit. Wij
spreken met de trekkers van dit proces: William Bik van de ELG en George de Soeten
van de PKG.
Wie zijn jullie?
William: Ik ben in Gouda geboren en getogen. Op mijn 19de ging ik naar Delft voor
een studie scheepsbouwkunde. Dat is ook mijn carrière geworden: ik heb lang
gewerkt voor een scheepsbouwer, vervolgens voor een rederij en een bedrijf in de
offshore en tenslotte als hoofd opleiding scheepsbouwkunde bij de HTS in
Rotterdam. Na mijn pensioen ben ik weer in Gouda komen wonen. Vrij snel daarna
ben ik in de kerkenraad gekomen.
George: Ik ben in Utrecht geboren en getogen en ben in 1993 in Gouda komen
wonen. Ik kerkte aanvankelijk bij de Sint- Janskerkgemeente en sinds acht jaar bij de
Oostpoort. Ongeveer vier jaar geleden ben ik voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters van de PKG geworden, en tevens lid van het moderamen van de
Algemene Kerkenraad. Ik werk fulltime als belastingrechter in Haarlem. Voorheen
werkte ik als belastingadviseur. Ik ben getrouwd met Helene, wij hebben vier
kinderen waarvan drie getrouwd en een bijna.
Hoe is het proces om samen te gaan begonnen?
William: Toen ik lid van de kerkenraad werd, heb ik een inventarisatie van het
ledenbestand gemaakt. Daaruit bleek dat de ELG langzaam aan het uitsterven was.
Weinig leden, geen aanwas, en van de actieve leden was het merendeel boven de
zeventig. De ELG verkende de mogelijkheden. Samengaan met de Federatie kon
geen van beide partijen bekoren, alhoewel wij sinds mensenheugenis het kerken in
de St. Joostkapel delen. Samengaan met de ELG Woerden leek aanvankelijk een
goede optie, maar dat ketste toch af. Wij hebben ook bestaande PKN wijkgemeenten
bezocht, maar wij voelden ons in geen daarvan thuis. Daarna werd het een tijdje stil,
totdat ik, met instemming van de kerkenraad een gesprek aanknoopte met mijn
flatgenoot en vriend Nico Reitsma. Dit leidde tot een verzoek aan de Algemene
Kerkenraad: kan de ELG met de PKG samen gaan?
George: Dat was in oktober 2019. Het moderamen van de Algemene Kerkenraad en
de ELG begonnen met een proces van aftasten: wat is mogelijk, en wat wil de ELG?
Het belangrijkste bleek dat de ELG haar diensten kon voortzetten. De ELG hechtte er
ook aan dat het Lutherse gedachtegoed in Gouda behouden zou worden.
Hoe ging het proces verder?
William: George en ik hebben het samengaan voorbereid, begeleid door Metha van
Vliet -de Vos, van het Adviesbureau Kerkfusies in Leiden. Wij konden putten uit de
stukken van de fusie waaruit PKN Gouda ontstaan is, die eveneens door Metha

begeleid was. De geloofsbrief die voor die eerste fusie opgesteld was werd bij de
Lutheranen onverkort aanvaard. Daarna moesten wij samen een beleidsplan, een
huishoudelijk reglement en een voorlopig besluit tot samengaan produceren,
waarmee alle belanghebbenden, waaronder de landelijke Lutherse Kerk, konden
instemmen. Dat bleek niet zo eenvoudig. Het voorlopig besluit leek op een lege
stofzuigerzak: bij elke aanraking kwam er weer stof uit. Maar onlangs is het zonder
bezwaren door de bevoegde organen aangenomen.
George: Nu nemen we de laatste hobbels. Binnenkort is de ELG onderdeel van de
PKG met haar eigen diensten in de St. Joostkapel en haar eigen voorganger.
William: De St. Joostkapel is voor het ELG - gevoel heel belangrijk. Daar zijn wij
gedoopt, daar hebben we belijdenis gedaan en daar willen wij uitgedragen worden.
De kapel werd in de veertiende eeuw gebouwd, en is Luthers sinds 1680.
Hoe tevreden zijn jullie met het resultaat?
William: Het resultaat doet recht aan 400 jaar Lutherse geschiedenis in Gouda van
1622 tot nu. De geschiedenis is volledig bekend en beschreven. In de toekomst zal
het Lutherse gedachtegoed worden bewaakt en uitgedragen door een commissie
Lutherana, bestaande uit twee Luthersen en twee Calvinisten. De Lutherroos blijft
bloeien.
George: Wij geven gepast gehoor aan het gebed van Jezus ‘dat wij allen één zijn’.
William: Amen.
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