75 jaar vrijheid. Jouw vrijheid is mijn opgave
4 en 5 mei verliepen dit jaar heel anders dan we aan het begin van het jaar hadden gedacht. Toen
was iedereen druk bezig een uitgebreide herdenking en viering van 75 jaar vrijheid voor te bereiden;
in maart ging daar door het coronavirus plotseling een streep door. De Raad van Kerken Gouda had
een groots Vrijheidsfestival op 5 mei in de St.Jan in voorbereiding. Dat is nu uitgesteld. We praten
met Paul Buis, een van de organisatoren en sinds mei ook de nieuwe voorzitter van de Raad van
Kerken als opvolger van Henk Schoon.
Wat waren jullie van plan?
Toen we moesten stoppen was het programma van het Vrijheidsfestival Sint Jan nagenoeg rond. Een
vrij toegankelijk programma voor jong en oud gedurende de hele dag. Activiteiten voor kinderen,
gezinnen en jongeren, ontmoetingen met dichters, kunstenaars en verhalenvertellers en noem maar
op, zelfs je eigen theater maken. Verder een afwisseling van muzikale optredens en inspirerende
sprekers. Als afsluiting van de dag een gebedsviering van de Goudse kerken met inbreng vanuit de
joodse en islamitische gemeenschap. Alles rond het thema van 75 jaar vrijheid, met een accent op
vrijheid nú.
Vrijheid nu?
75 jaar vrijheid gaat natuurlijk over 75 jaar bevrijding en herdenken, maar als kerken moeten we ook
om ons heen en vooruit kijken. Vrijheid is niet in 1945 bereikt en daarmee uit. Vandaag heeft vrijheid
misschien nog wel meer aandacht nodig dan vlak na de oorlog toen iedereen wist wat onvrijheid was.
Het gaat om aandacht voor tolerantie, vrijheid van overtuiging, respect en solidariteit. Die waarden
zijn de fundering voor onze vrijheid nu. Het zijn ook waarden die de kerken nauw aan het hart liggen.
Gaan de kerken dan wel even vertellen hoe het zit?
Dat zou heel raar zijn. Als je staat voor tolerantie, vrijheid van overtuiging, respect en solidariteit, dan
moet je die op de eerste plaats zelf waarmaken voor anderen. Ik zeg daarom: jouw vrijheid is mijn
opgave. Ik moet er mijn best voor doen om jouw overtuiging te respecteren en om jou, als jij zwak
staat te steunen. En de kerken zien dat ook zo. Daarom heeft de Raad van Kerken voor het
Vrijheidsfestival een beroep gedaan op mensen en organisaties binnen én buiten de kerken en het
ook neergezet als onderdeel van de totale viering van 75 jaar vrijheid in Gouda.
Lukt dat, anderen betrekken bij zo’n initiatief van de kerken?
Ja uitstekend, we hebben inbreng van zeer velen in Gouda gekregen. Jammer dat het Vrijheidsfestival
nu nog niet door kon gaan! Je moet bedenken dat er in onze samenleving heel veel mensen en
organisaties zijn die fundamentele waarden met de kerken delen. Kerken hoeven zich geen eilandjes
te voelen. Ze hebben elkaar tot steun (daarom hebben we ook de Raad van Kerken) en ze vinden
aansluiting bij vele anderen: er zijn veel mensen van goede wil. Ik spreek wat dat betreft uit ervaring.
We hebben vanuit de Raad van Kerken de laatste jaren heel wat vruchtbare initiatieven samen met
anderen genomen. Ik noem maar de Ontmoetingsdag Vluchteling in de stad, de Duurzaamheidsdag
en afgelopen jaar de Hackathon Gouda met de Goudse scholen. En vergeet niet de viering op Roze
Zaterdag in 2018.

Het Vrijheidsfestival komt er alsnog?
Daar ga ik vanuit. Op dit moment is heel veel onzeker, maar we vinden – samen met de organisatie
van 4 en 5 mei in de stad - zeker een goed nieuw moment om onze vrijheid te vieren in een feestelijk
programma dat op een leuke manier aan het denken en doen zet. Voorlopig hebben we al een optie
genomen op 5 mei 2021 of dicht daarbij!
Jij wordt nu voorzitter van de Raad van Kerken. Zet je de lijn door?
Wat mij betreft wel. Kijk, de Raad van Kerken heeft in de praktijk drie gebieden waar hij zich vooral
op richt: de kerken dichter bij elkaar brengen, het gesprek aangaan met andere
levensbeschouwingen (vooral met de islam, omdat er veel islamitische Gouwenaren zijn) en de hand
uitsteken naar de Goudse samenleving. En dan bedoel ik naast woorden ook concrete actie. Op elk
gebied kan en moet elke kerk zelf ook actief zijn, maar samen gaat het vaak makkelijker. Ik zal mijn
best doen om de Goudse kerken samen stappen vooruit te laten doen, want samen zijn we kerk in de
stad.
Wat is je eerste doel?
De Goudse kerken sterker bij de Raad van Kerken betrekken. Er ontbreken nog een paar
vertegenwoordigers van kerken. Iedere geloofsgemeenschap moet weten dat het geweldig is om
met de andere kerken en vele anderen aan het werk te zijn aan gedeelde doelen, en iedere
vertegenwoordiger moet merken hoe verrijkend het is om dit werk te doen. Je krijgt er echt energie
van!

