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‘EenVandaag’ op bezoek bij ‘de dominee
van Londen’
Toen hij destijds vertrok uit Fryslan, was

hij de predikant uit Beetsterzwaag. Maar

nu is Bertjan van de Lagemaat ‘de dominee

van Londen’. Een tv-ploeg kwam langs om

hem te portretteren.

Standplaats
Bertjan van de Lagemaat

DeNederlandse Kerk in
Londen wil meer zijn dan
een kerk alleen. In onze

kerk huist niet alleen een geloofsge-
meenschap maar ook een cultureel
centrum, het Dutch Centre. Daar-
naast vergadert het Koning Willem
Fonds - een fonds voor Nederlanders
in het Verenigd Koninkrijk die in de
problemen zijn geraakt - in de kerk
en is ons kerkgebouw het thuishonk
van Vereniging Neerlandia, waar ik
voorzitter van ben. We zijn een echt
multifunctioneel ontmoetingscen-
trum voor Nederlanders in Londen
en daar zijn wij trots op.

Ook in mijn werk als predikant
ben ik meer dan alleen de pastor
van de Nederlandse geloofsgemeen-
schap in Londen. Ik zit in het be-
stuur van het Koning Willem Fonds
en het Dutch Centre en daar tevens
in de programmacommissie. Ik vind
deze nevenfuncties belangrijk, want
wanneer je als kerk naar buiten
gericht wilt zijn, is het belangrijk
dat je je met andere organisaties
verbindt.

Vooral wanneer ik hier Nederlan-
ders tref die weinig weten van de
kerk, probeer ik het zo te formule-
ren: ‘Ja, ik ben hier de dominee,
maar dat is maar een deel van wat
ik hier doe. Ik speel ook een belang-
rijke rol in allerlei andere organisa-
ties en daarmee probeer ik iets te
betekenen voor de Nederlandse
gemeenschap als geheel hier in
Londen.’

Dat uitgangspunt werd op een

mooie manier bevestigd tijdens de
algemene ledenvergadering van
Vereniging Neerlandia, afgelopen
weekend. De nieuwe ambassadeur
kwam op bezoek bij onze online
vergadering om kennis te maken
met de leden. In zijn presentatie
reageerde hij op het feit dat ik hem
in een voorbereidend gesprek had
beschreven als de nieuwe burge-
meester van de Nederlandse ge-
meenschap in het Verenigd Konink-
rijk. ‘Ik ben hier nu een paar maan-
den’, antwoordde hij, ‘en ik denk
dat jij, Bertjan, eigenlijk die titel
verdient.’ Een mooi compliment
natuurlijk, maar het zette me ook
aan het denken.

Want wat zegt het over mij, dat
ik voortdurend benadruk dat ik niet
alleen ‘gewoon’ dominee ben hier
in Londen, dat ik veel meer doe? En
zijn we als kerk niet te voorzichtig
geworden door ons, in ons verlan-
gen om nieuwe groepen te berei-
ken, ons niet zozeer als kerk te
presenteren, maar als een multi-
functionele ontmoetingsplaats? We
zijn bijna bang geworden om ons te
profileren als kerk. En soms lijkt het
of mijn ambt me een beetje in de
weg zit.

Veel meer pastor
Het bijzondere is dat de coronacrisis
mij de laatste maanden heeft gehol-
pen om over die angst heen te stap-
pen. In de lockdowns is de rol van
de kerk als multifunctionele ont-
moetingsplek zo goed als stil komen
te liggen. En ik ben in mijn werk
weer veel meer pastor geworden. In
de online vieringen en vespers, in
het telefonisch pastoraat en de
Zoommeetings. En de mensen hier

in Londen vinden het helemaal niet
gek of raar dat ik nu toch vooral
hun dominee ben. Sterker nog. Het
wordt juist gewaardeerd.

Drie weken geleden werd ik
benaderd door het nieuwsprogram-

ma EenVandaag. Ze hadden mij
benaderd als de voorzitter van Ver-
eniging Neerlandia met de vraag
hoe het momenteel in Londen is als
Nederlander en of ik mensen wist
over wie ze een reportage konden
maken. Ik vertelde over mijn werk
en beloofde op zoek te gaan naar
mensen die ze zouden kunnen
interviewen.

Een paar uur later belde de redac-
trice terug: ‘We hebben bedacht dat
het eigenlijk heel interessant zou
zijn, om jou te volgen, want jij doet
belangrijk werk daar als dominee
voor de Nederlandse gemeenschap
in Londen.’ Ze wilden mij juist
spreken over mijn werk als domi-
nee. Na het interview vroeg de
cameraman of ik ook mijn toga
even aan wilde trekken en de zegen

wilde zingen. Dat is mooi voor het
beeld.

Na de uitzending werd ik door
veel mensen hier in Londen aange-
sproken. Mensen van de kerk, maar
ook veel mensen die niet bij onze
kerkgemeenschap betrokken zijn.
Allemaal hadden ze telefoontjes en
berichtjes gehad van familie en
vrienden in Nederland. En allemaal
met dezelfde boodschap: ‘Wat leuk,
jullie dominee was op tv.’

Ik hoef me dus geen zorgen te
maken over mijn ambt. Ik ben
‘gewoon’ de dominee van Londen.
En ik ben er trots op.

Bertjan van de Lagemaat is predi-
kant van de Nederlandse Kerk in
Londen. Reacties: ds.vdlage-
maat@gmail.com
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