
Introductie ds. Sieb Lanser: 

OK Boomer. Deze kreet duikt de laatste jaren nogal 

eens op en is meestal bedoeld om betweterige 

babyboomers op hun plaats te zetten. Met mijn 

geboortejaar 1954 hoor ik bij de babyboomers. Wat 

bezielt een babyboomer, sinds vorig jaar met 

emeritaat, om als predikant bij de Protestantse 

Gemeente Huizen te gaan werken? 

Met liefde maak ik plaats voor jongere generaties, maar 

ik begreep dat een ambulant predikant op dit moment 

moeilijk te vinden was. En zo kwam er een vraag van de Oosterlichtgemeente of ik het 

pastoraatsteam tijdelijk zou kunnen komen versterken. De website van de gemeente maakte mij 

enthousiast en na nadere kennismaking heb ik van harte ja gezegd. Het predikantswerk heb ik 

altijd met plezier en overtuiging gedaan.  

Voor jullie ben ik nu nog een grote onbekende, maar hopelijk wordt dat na 18 september (de 

introductie tijdens de kerkdienst) snel beter.  

Ik ben geboren in Sliedrecht, in de Alblasserwaard, op 3 juni 1954. Na lagere school en H.B.S. heb 

ik de vooropleiding voor theologie (Grieks en Latijn) gedaan op Nieuw Ruimzicht, een internaat 

van de Nederlandse Hervormde Kerk in Doorn. Vervolgens een studie theologie in Groningen. Al 

tijdens mijn studie kwam ik in het ouderenpastoraat in Haren terecht. Daarna werd ik pastoraal 

medewerker in een kleine plattelandsgemeente: Holwierde-Krewerd, waar ik na mijn afstuderen 

predikant werd. Ik heb daar zes jaar ‘gestaan’, om aansluitend 3 ½  jaar in het ouderenpastoraat in 

de stad Groningen te werken. Van daaruit ben ik ‘geëmigreerd’ naar het roomse zuiden, waar ik 

gemeentepredikant werd in Heerlen. Na 13 jaar maakte ik de overstap naar Voorburg 

(Fonteinkerk) en in september 2009 ben ik verbonden aan de Kruiskerk in Amstelveen, tot mijn 

emeritaat per 1 maart vorig jaar.  

Ik woon samen met mijn partner Tim Chavis. Hij komt van origine uit Florida en is in december 

2002 naar Nederland gekomen vanwege onze relatie. Dat is niet gemakkelijk geweest, maar we 

hebben elkaar toch kunnen vasthouden.  

Al is het een beladen woord, het predikantschap ervaar ik als een roeping. Het voorgaan in 

vieringen en het pastoraat hebben in het bijzonder mijn hart. Ik zie mijzelf niet primair als 

manager en ben geen groot organisator. Ik heb ervaren dat het belangrijk is om mijzelf te blijven 

en dat ik geen schaap met vijf poten kan of hoef te zijn. De gemeente is bezig met een complex 

proces van ‘vervlechting’ en ik hoop dat we dat niet alleen als verlies of een afgedwongen fusie 

zullen zien, maar ook als een nieuwe kans om aan het gemeentezijn gestalte te geven.  

In het christelijk geloof gaat het voor mij allereerst om bevrijding. In een open, gastvrije, 

missionaire en oecumenische gemeente zou dat gestalte moeten kunnen krijgen. De gemeente is 

zelf de draagster van haar wezenlijke taken; dat moet een predikant haar niet uit handen nemen. 

De komende tijd wil ik graag als een metgezel met jullie oplopen, meegeloven, meebidden, 

meezingen, meedenken.  
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