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A ls predikant van de Neder-
landse Kerk in Londen kom
ik op bijzondere plekken.

Het is een baan vol unieke kansen
om de Britse samenleving en de
Londense City beter te leren ken-
nen. Voor de predikant van de Ne-
derlandse Kerk gaan soms deuren
open die voor anderen gesloten
blijven.

Zo had ik afgelopen week het
voorrecht om een middag te gras-
duinen door de bibliotheek van
onze kerk. Ik was op zoek naar
informatie over de ‘pelgrimvaders’,
een groep Engelse protestantse
separatisten, die na bemiddeling
van de Nederlandse predikant in
Londen rond 1610 eerst naar Am-
sterdam en later naar Leiden trok-
ken om daar hun geloof in vrijheid
te kunnen belijden.

Seperatisten
Toen de Engelse separatisten de
Nederlanden, na een aantal jaren,
toch wat te tolerant vonden, beslo-
ten ze een nieuwe stap te zetten. Ze
wilden naar de Nieuwe Wereld
gaan, om daar een eigen kolonie te
beginnen. Weer was het de Neder-
landse Kerk in Londen die hen
hielp.

Een van de belangrijkste Londen-
se kooplieden, Thomas Weston, die
de reis van de pelgrimvaders voor
een groot deel financierde, kwam
regelmatig naar de Nederlandse
Kerk, zo ontdekte ik. Bovendien
schonk hij een aantal van zijn boe-
ken aan onze bibliotheek. De Engel-
se protestanten die de reis naar de
Nieuwe Wereld in Londen kwamen

voorbereiden, kerkten ook bij ons
en ontvingen het Avondmaal van
het Avondmaalszilver dat voor een
deel nog altijd in ons bezit is en tot
op de dag van vandaag wordt ge-
bruikt. Komend jaar wordt de reis
van de pelgrimvaders die vierhon-
derd jaar geleden plaatsvond her-
dacht. Veel belangrijke Amerikanen
stammen nog altijd van deze pel-
grimvaders af.

Onder de indruk
Toen ik later in de week op een
receptie was, waarbij plannen voor
de herdenking van dit historische
feit in Londen werden gepresen-
teerd, waren vooral de aanwezigen
van de American Society en de
Amerikaanse ambassade diep onder
de indruk van mijn verhaal: ,,Wat
een bijzondere plek en wat bof jij
dat je daar de predikant mag zijn.”

Een week eerder was ik op een
andere bijzondere plek. Ik mocht bij
de installatie van de twee nieuwe
sheriffs van de City zijn. Zij functio-
neren als een soort onder burge-
meester en vertegenwoordigen
vooral de rechterlijke macht. Sinds
1131worden de sheriffs door de
gildes van de City verkozen en met
veel ceremonieel geïnstalleerd.

Tijdens de ceremonie moeten ze
trouw zweren aan de vorst en aan
de City en krijgen ze een speciaal
voor hen ontworpen ambtsketting
omgehangen. De ambtsketting van
de nieuwe sheriff Michael Mainelli
had ik al van dichtbij kunnen be-
wonderen, omdat hij de Nederland-
se Kerk had uitgekozen als locatie
om zijn ambtsketting te presente-
ren.

Tijdens het diner na de ceremo-
nie hield een van de rechters een
toespraak. ,,Als je hier zit”, sprak ze
de aanwezigen toe, ,,dan ben je een

bevoorrecht mens. Niet iedereen
krijgt de kans om op een dergelijke
plek te komen. Het betekent dat
jullie ieder op je eigen manier be-
langrijk zijn voor onze samenleving.

Maar dat geeft ook een verantwoor-
delijkheid. Je hebt ooit een kans
gekregen, maar hoe vaak schenk jij
anderen een kans. En hoe vaak
schenk je mensen een kans die
minder bevoorrecht zijn dan jij?”

Na het diner liep ik naar de rech-
ter toe en complimenteerde haar
met haar goede en gedurfde speech.
De toespraak zette ook mijzelf aan
het denken. Ik mag voor vijf jaar
predikant in Londen zijn, een unie-
ke kans, maar wat doe ik daarmee
voor anderen?

Bedankkaart
Toen ik terugkwam in de kerk lag er
net een kaart op mijn bureau van de
twee jonge vrouwen die ik onlangs
heb getrouwd. Het was een bedank-
kaart waarop stond: ‘Dank dat jullie
ons de kans hebben gegeven om in
de kerk te kunnen trouwen’. Het is

een kans die weinig homoseksuele
stellen in het Verenigd Koninkrijk
hebben. En een paar dagen later
werd ik gecomplimenteerd over de
rol die de kerk speelt in het onder-
steunen van Nederlanders bij het
aanvragen van een settled status, een
speciale status voor mensen die als
EU-burger in het Verenigd Konink-
rijk wonen. Dat proces is lang niet
voor iedereen gemakkelijk.

Dat soort berichten maken dat ik
niet alleen blij ben dat ik de kans
heb gekregen predikant te zijn van
de Nederlandse Kerk in Londen,
maar dat ik ook blij ben dat ik na-
mens die kerk van betekenis kan
zijn en kansen kan geven.

Bertjan van de Lagemaat is predi-
kant in de Nederlandse Kerk in
Londen. Reacties: ds.vdlage-
maat@gmail.com
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De pelgrimvaders die naar Amerika trokken om een nieuwe kolonie te beginnen, ontvingen het Avondmaal
van het Avondmaalszilver dat nog altijd in het bezit is van de Nederlandse Kerk. Foto: Bertjan van de Lagemaat
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Standplaats

Dinsdag 8 oktober
Earnewâld, PKN kerk Eben Haëzer: lezing ‘Hopen tegen alle hoop in’, door
dr. T.O.F. van Prooijen, predikant te Breda. Aanvang 19.30 uur.

Agenda

Protestantse Kerk in Nederland
Aangenomen: naar Herwijnen (herv.), W. M. Roseboom te Oudega (SWF,
prot.).

Kerkelijk verkeer

Almere | In Oecumenische kerkcen-
trum Goede Rede in Almere Haven is
zondag een Friese kerkdienst. Het is
de eerste keer dat zo’n dienst in Al-
mere wordt gehouden.

Volgens Jan Denkers, voorzitter
Algemene Kerkenraad van de Protes-
tantse Gemeente Almere, is er veel
interesse: ,,Ik ben jarenlang voorzit-
ter geweest in AlmereHaven, en daar
zitten veel Friezen om utens. Ds. Ri-
anne Veenstra gaf nu aan dat zij wel

wil voorgaan. Zij is dominee in Alme-
re Buiten, maar ze is opgegroeid in
Drachten.”

Om in Friese sferen te komenwor-
den vlaggetjes opgehangen en sûker-
bôle en dúmkes aangeschaft. De mu-
ziek zal worden verzorgd door koor
Crescendo uit Warns.

Zondag 13 oktober, Friese Kerk-
dienst in Kerkcentrum Goede
Rede Almere. Aanvang 15:30 uur

Friezen om utens

Eerste Friese dienst in
Almere

Noordwijk |De voortgezette gerefor-
meerde kerk in Nederland (vgkN) in
Harkema verlaat het kerkverband
van de Voortgezette Gereformeerde
Kerken in Nederland (VGKN). De sy-
node sprakzaterdag inNoordwijkon-
der meer over de uittreding van de
grootste gemeente uit het kerkver-
band.

Op de synodevergadering in april
werd al bekend dat de kerkenraad
van de vgkN Harkema zich wil aan-
sluitenbij deBondvanVrijeEvangeli-
sche Gemeenten (VEG). De VGKN-sy-
node besloot in dezelfde vergadering
juist omzelf aansluiting te zoekenbij
onder meer de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken (CGK).

De vgkNHarkema,met ruim acht-
honderd leden de grootste gemeente
inhet circa tweeduizend leden tellen-
de kerkverband, zal per 1 januari
2020 uittreden uit de VGKN, aldus ac-
tuarius ds. Jannie Douma-van derMo-

len. „De gemeente is bezig de nodige
zaken daarvoor te regelen. Het is dus
naar alle waarschijnlijkheid de laat-
ste keer geweest dat de gemeente van
Harkema op onze synode aanwezig
was.” Mocht de gemeente van Harke-
ma zich tijdens of na de proeftijd van
twee jaar bedenken, dan is zij „zeker
opnieuw welkom. We zijn in goede
harmonie uit elkaar gegaan”.

De synode, die wegens ziekte van
preses ds. Kersten Bijleveld werd

voorgezetendoorassessor S.Algrauit
Frieschepalen-Siegerswoude, verga-
derde ook over een voorstel van het
deputaatschap voor de zending en
evangelisatie. Dat onderwerp keert
later terug op de synodetafel.

Privacy
De VGKN hebben zaterdag op de ver-
gadering ook besloten het jaarboek
voortaan alleen intern te verspreiden
vanwege de nieuwe privacywetge-
ving. De algemene gegevens van on-
der meer predikanten blijven open-
baar te raadplegen op de website van
het kerkverband en zijn op te vragen
bij de actuarius.

De VGKN ontstonden in mei 2004
uit enkele gereformeerde kerken die
niet mee wilden in de Protestantse
Kerk in Nederland (PKN). Het kerk-
verband telt op ditmoment zeven ge-
meenten, die vooral in het noorden
van het land liggen: Assen e.o., Boe-
lenslaan-Drachtstercompagnie,
Boornbergum-Kortehemmen, Frie-
schepalen-Siegerswoude, Harkema
(tot 1 januari 2020), Noordwolde en
Noordwijk. Er zijn acht (emeritus)
predikanten.

Harkema verlaat
kerkverband VGKN

• Gemeente treed per 2020 uit
Voortgezette Gereformeerde
Kerken in Nederland
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