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Inmiddels is de sollicitatiecommissie begonnen aan een tweede gespreksronde met een aantal
kandidaten voor de functie van kerkelijk werker. Het kennismakingsgesprek hebben we digitaal
gedaan; het tweede gesprek doen we in een persoonlijke ontmoeting. We hopen zo van iedereen
een goed beeld te krijgen en te komen tot een voordracht voor de kerkenraad. In de vorige Schakel is
gemeld dat ds. Gerard de Lang het consulentschap voor onze gemeente heeft aanvaard. Wij zijn hier
als kerkenraad heel blij en dankbaar voor; enerzijds dat we op deze wijze als kerkenraad
professionele ondersteuning krijgen en anderzijds voor de pastorale ondersteuning na het
aanstaande vertrek van ds. Johan Duister. Na diverse gesprekken zijn we ook overtuigd dat we met
elkaar een ‘klik’ hebben en we uitzien naar de samenwerking.

Introductie ds. Gerard de Lang

Of ik mezelf in het kort bij u zou willen introduceren, was de vraag. Oké, dat wil ik graag doen. Mijn
naam is Gerard de Lang. Ik ben 66 en getrouwd met Diet Verhagen. Op 10 januari hebben wij
afscheid genomen van de Protestantse gemeente in Zaamslag (Zeeuws-Vlaanderen, vlak bij
Terneuzen), waar ik de laatste 10 jaar predikant ben geweest. Een mooie tijd. Omdat de kinderen
meest in en om Rotterdam wonen hebben wij voor Dordrecht gekozen: dichtbij, maar niet om de
hoek, een prachtige stad met een mooi achterland en goede verbindingen naar alle kanten.
Diet en ik zijn getrouwd in 2009. Haar eerste man, die ook predikant was, is overleden, en ikzelf was
tot die tijd alleen gebleven. De vijf kinderen zijn dus van Diet, maar… samen hebben we negen
kleinkinderen.
Onze jeugd hebben we doorgebracht in het onvolprezen Statenkwartier in Den Haag, waar we samen
op de lagere school zaten. Later gingen onze wegen uiteen. Mijn weg liep vanuit de studie theologie
in Leiden naar de hervormde gemeenten in Serooskerke (Walcheren), Schiedam en Westerhaar
(Twente).
Van huis uit een protestantse jongen, heb ik altijd heel breed in de kerk gestaan. Het werk van de
Geest in de geschiedenis is rijk en veelkleurig, dus het is altijd geweldig daarvan te blijven leren: van
oosters-orthodox tot rooms-katholiek en evangelisch. Ik ben geen specialist in iets, maar meer een
huis-tuin-en-keuken-dominee die, heel traditioneel, van preken houdt en van het praten met
iedereen die ik tegenkom. Ik hou niet zo van popie-jopie, maar zoek in de omgang ook graag de

(glim)lach op. Nu we in Dordrecht zijn neergestreken richt ik mijn energie eerst maar op lezen en
wandelen. Een pensionado met een dichtgetimmerde agenda – dat is niks voor mij. Maar het verzoek
om na het vertrek van Ds Duijster het consulentschap van de Bethlehemkerk op me te willen nemen
heb ik graag aangenomen.

