Anke Huisman-Mak, voorzitter Algemene Kerkenraad:
‘Jezus is Heer – dát is wat ons bindt’
‘We zijn gefuseerd vanuit het positieve motief dat je als kerken niet verdeeld
behóórt te zijn. Verdeeldheid is genant, is niet de bedoeling. We fuseren niet uit
armoede: de grondgedachte van de fusie is het streven naar eenwording.’
Met een bijzondere kerkdienst op 15 januari a.s. in de Sint-Janskerk viert de
Protestantse Kerk Gouda de fusie van hervormden en gereformeerden in onze stad
per 1 januari van dit jaar. De dienst wordt Gouda-breed ingevuld. En niet alleen
vertegenwoordigers van de landelijke kerk, van de andere Goudse kerken en van de
burgerlijke overheid zijn uitgenodigd voor deze viering, maar nadrukkelijk ook de
‘gewone’ gemeenteleden. Vanuit de verschillende wijken wordt medewerking aan de
dienst verleend en er is verscheidenheid in te zingen liederen, net zoals dat in de
verschillende wijkgemeenten gebeurt. ‘En er gaan twee predikanten voor: een
hervormde en een gereformeerde – dat dan toch nog wel’, lacht Anke Huisman.
Drie jaar geleden werd zij lid van de kerkenraad van wijkgemeente De Oostpoort,
twee jaar geleden scriba van de Hervormde Algemene Kerkenraad en sinds het
begin van dit jaar is zij voorzitter van de nieuwe Algemene Kerkenraad (AK) van de
Protestantse Kerk Gouda.
Ze benadrukt dat het in de aanloop tot de fusie niet alleen een bestuurlijk proces is
geweest (hoewel dat noodgedwongen wel veel nadruk heeft gekregen), maar dat het
vooral om het daadwerkelijk samengaan van kerkgemeenschappen ging – en gaat:
‘Dat proces loopt natuurlijk gewoon door na 1 januari. We hopen dat de mensen
elkaar waarderen en respecteren. In de AK gebeurt dat al en nu moet het verder
groeien. Dat mensen in hun eigen, vertrouwde wijkgemeente blijven kerken, is
uiteraard prima – het is een veelkleurige kerk. Maar het is vreemd om langs elkaar
heen te lopen, je doet dan onbewust aan onderwaardering. We realiseren ons
overigens wel dat je die ontmoeting misschien ook wel een beetje moet organiseren.’
Terugkijkend op het fusieproces van de afgelopen jaren constateert mevrouw
Huisman dat het allemaal heel goed is gegaan: ‘We hebben elkaar steeds beter
kunnen vinden, we hebben geen “toestanden” gehad. Het werkelijk ontmoeten van
elkaar in het spreken over het geloof overwon de koudwatervrees, voor zover die er
was. En toen op die basis de wil er eenmaal was, bleek ook het financiële en
stoffelijke goed ineen te schuiven. En weet je, alle wijkgemeenten gaan de naam
“Protestantse wijkgemeente X of Y” dragen. Het zegt wel iets dat daarover geen
bezwaren zijn gerezen. Ik ben ervan overtuigd dat de fusie wordt gedragen en
gezegend. Wat ons bindt? Dat kun je samenvatten in de oude belijdenis “Jezus is
Heer”. Dat is écht een groot goed, dat we dat allemaal belijden.’

Kerk in de stad
De beide kerken – gereformeerd en hervormd – waren natuurlijk niet helemaal
‘nieuw’ voor elkaar, er werd de afgelopen jaren al het nodige samen gedaan. Denk
hierbij aan de Diaconie, het jeugdwerk (STEP) of de werkzaamheden van de
diaconaal consulent en sinds kort van de ouderenwerker. Mevrouw Huisman: ‘We
hebben er nu allereerst voor gezorgd dat we binnen onze kerk als “organisatie” alles
op orde hebben. Er is een veelheid aan werkers en commissies binnen de kerk
actief, en als AK gaan we hen weer met regelmaat uitnodigen.
Hoe we kerk in de stad willen zijn, is onderdeel van het toekomstige beleidsplan.
Daar gaan we in 2017 aan werken. Mijn indruk is dat het samen missionair-zijn van
onze gemeente nog wel verder kan worden ontwikkeld, al zijn er op dit terrein de
afgelopen jaren al de nodige activiteiten ontwikkeld – de fusie is wat dat betreft geen
breuk met het verleden. Het Kerstwandeltheater, dat door hervormden en
gereformeerden gezamenlijk werd en wordt gedragen, is daarvan een voorbeeld. Al
was het alleen al omdat je aan de buitenwereld niet kunt uitleggen dat je met zo veel
verschillende kerken bent.’ Ook de Winterfair die jaarlijks medio december in de Sint
Janskerk plaatsvindt hoort volgens de AK-voorzitter bij de missionaire rol van de
kerk: ‘Er komen mensen in de Sint Jan die je er anders niet zou zien. Dat kan tot
goede gesprekken leiden.’
De Protestantse Kerk Gouda wil écht kerk in de stad zijn, zegt mevrouw Huisman.
‘Daarvoor is afstemming nodig en kan er wellicht nog wat meer structuur in al die
activiteiten worden gebracht. Nu we één kerk zijn zal dat ongetwijfeld efficiënter
gaan. Je hoopt uiteindelijk immers dat de kerk groeit en bloeit. Tot eer van God’
Jan van den Brink

