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De staat van de kerk

De afgelopen vier jaren heb ik mij vol enthousiasme
ingezet voor de Nederlandse Kerk/Dutch Church in
Londen, en voor de diverse organisaties die de kerk als
hun thuis beschouwen. De activiteiten die in de kerk
plaatsvinden zijn buitengewoon divers. De kerk is mede
daardoor geworden tot de centrale plek van ontmoeting
en inspiratie voor veel Nederlanders in Londen, kerkelijk
of niet. Wordt hier de kerk van de toekomst
vormgegeven?

Een Britse visie op het predikantschap

afspraak met iemand om in alle rust door te praten.
Ik rekende uit dat ik met ruim driehonderd
‘buitenkerkelijken’ de afgelopen jaren afspraken heb
gemaakt. Deze gesprekken toonden mij de relevantie en
het belang van de functie van de predikant. Het zijn
namelijk gesprekken die je niet met een psycholoog
of coach voert, maar ook niet met een vriend.
De vertrouwelijkheid is heel belangrijk, en de
kwetsbaarheid die getoond mag worden. En het viel mij
op hoezeer men ook behoefte heeft aan duiding, en aan
richting geven. En dat men het haast van mij verwacht
dat ik een bijbels verhaal tijdens het gesprek inbreng,
juist ter duiding en als richting gevend. Deze mensen
zie ik af en toe terug bij een activiteit die ik organiseer,
een gespreksgroep,
en minder vaak bij
een kerkdienst.
En het blijft trouwens
vaak bij een paar
gesprekken, al blijven
we met elkaar in contact
via mail en social media.

In Londen heb ik alle ruimte gekregen om vorm en
inhoud te geven aan deze vernieuwing. Ik liet mij
daarbij inspireren
door het Britse
begrip van het
predikantschap.
In het Verenigd
Koninkrijk is de
predikant nog steeds
werkzaam in het hart
van de samenleving.
Een balans
Hij/zij is er voor
Het is tijd voor een
iedereen die een
balans, na vier jaren.
beroep op hem/haar
Hoe ziet de gemeenschap
doet, kerkelijk of niet.
rondom Austin Friars er
De predikant is
nu uit? De kerk is een
kortom een publiek
plek waar iedereen zich
figuur die zich overal
welkom voelt, op zondag
laat zien en
en door de week.
aanspreken. De Britse
Er is geen controle
context (die ook
of dwang. Is het te open
Ds.
Joost
Röselaers
tijdens
een
doopdienst
in
Austin
Friars
invloed heeft op de
geworden, en te weinig gemeenschapsvormend? Sommigen
Nederlanders die er wonen) bood mij de kans om er
hebben deze zorg geuit. Ik ben in ieder geval bemoedigd
voor de brede Nederlandse gemeenschap in Londen te
door mijn ervaringen in Londen. Ik heb ervaren dat er wel
zijn. Ik liet mij zoveel mogelijk zien bij activiteiten die
degelijk nog een opdracht en een taak voor de kerken is.
door verschillende Nederlandse organisaties
En het heeft mij ervan overtuigd dat er juist nu een plek
georganiseerd werden. Er bleek grote waardering te zijn
nodig is in het hart van de samenleving waar men elkaar
voor deze invulling van mijn rol. Ik werd opgemerkt en
ontmoet en inspireert. Ik ben buitengewoon dankbaar dat
steeds vaker uitgenodigd. Blijkbaar heeft de predikant nog
ik mij hiervoor heb mogen inzetten de afgelopen vier jaren,
een functie te vervullen, ook onder niet-kerkelijken en op
en dank de kerkenraad en u allen voor de vrijheid en het
plekken die je niet direct zou koppelen aan een kerk of
vertrouwen dat ik heb mogen ervaren!
predikant. Op al de plekken waar ik kwam sprak ik met
honderden mensen. En niet zelden maakte ik een vervolgDs. Joost Röselaers
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Nederlandse Kerk
Kerkelijk bureau

7 Austin Friars, London EC2N 2HA
Tel. 020 7588 1684, fax. 020 7374 0790
Email: info@dutchchurch.org.uk
Kosters: Rein Roos en George Rudolph
Administratief medewerkster: Saskia Verweij
www.dutchchurch.org.uk

Predikant

Ds. Joost Röselaers (t/m 2 juli 2017)
The Gatehouse, Elm Road, Horsell, Surrey GU21 4DY
Tel: 07957 775 980. Neem na 2 juli a.u.b. contact op
met het kerkelijk bureau
Email: info@dutchchurch.org.uk

Kerkenraad/trustees

Ds. Joost Röselaers, predikant
Email: minister@dutchchurch.org.uk
Liesbeth Knook, voorzitter, ouderling/trustee
Tel. 020 8785 0728
Email: liz@knook.com
Rosalind Janssen, ouderling/trustee
Tel. 020 7387 7540
Email: rosalind.janssen@virgin.net
Martijn Proos, ouderling/trustee
Tel. 07722 753 044
Email: martijnproos@googlemail.com
Marc Rovers, ouderling/trustee
Tel. 07725 448 425
Email: marc.rovers@dutchchurch.org.uk
Maurits Ruis, ouderling/trustee
Tel. 07852 624 464
Email: maurits.ruis@dutchchurch.org.uk
Marijn Veuger, diaken/trustee
Tel. 07949 946 856
Email: marijn.veuger@gmail.com

Kerkmuziek

Organisten:
Prof. David Titterington, Director of Music
Tel. 020 7873 7339
Email: d.titterington@ram.ac.uk
Anne Page Tel. 01223 240 026
Email: annepage2@waitrose.com
Tom Mohan Email: mohantom39@googlemail.com
Adviseur kerkmuziek: Hanna Rijken
Email: hannarijken@hotmail.com

Redactie Kerknieuws

Ditte Donnelly Tel. 07765 232 228
Email: ditte@btconnect.com
Ds. Joost Röselaers
Paul Donnelly: layout & design www.creativeadcoltd.co.uk
Copyright Dutch Church, all rights reserved 2017

Website

www.dutchchurch.org.uk
Webmaster: Arend Jan van der Marel
Tel: +31 (0)55 7508694 +31 (0)627 371061
Email: vandermarel@gmail.com

Kinderactiviteiten

Martine Boesveld Tel. 01483 722 864
Email: mboesveld@hotmail.com

De Cirkel

Iedere eerste dinsdag van de maand in de Social Hall
vanaf 12.00 uur. Tel: 020 7588 1684
Zie a.u.b. voor data de Agenda op pagina 8

Financiële bijdrage

U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen
naar het Kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar
Nat West bankrekening. Sort code: 50-00-00.
Account number: 03009971. In Nederland is de rekening:
IBAN: NL83INGB0003402644, BIC: INGBNL2A

Charity

De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder
nummer 214 686. www.charity-commission.gov.uk

Nederlandse instellingen
Dutch Centre

Zakelijk leider: Daphna Plaschkes
Email: daphna@dutchcentre.com
Website: www.dutchcentre.com

Ambassade van het Koninkrijk
der Nederlanden

38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP
Tel. 020 7590 3200
Website: www.netherlands-embassy.org.uk

Het Koning Willem Fonds

Steunfonds voor behoeftige Nederlanders
Coördinator: dhr. P. Eliott-Lockhart, tel. 01932 355 885
Email: info@koningwillemfonds.org.uk
Website: www.koningwillemfonds.org.uk

Nederlandse City Lunch

Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel. 020 7588 1684
Website: www.nedcitylunch.org
Email: aanmeldingen@nedcitylunch.org

Nederlandse Bezoekgroep

Contactpersoon: mw. A. Sigley, tel. 020 8393 7166

Vereniging 'Neerlandia'

Secretariaat: John Hummerston, 5 The Knoll
Ealing, London W13 8HZ Tel. 020 8998 4465
Email: voorzitter@neerlandia.org
Website: http://www.neerlandia.org/

Austin Friars Forum

Steun de veelzijdige en inspirerende activiteiten van de
Nederlandse Kerk door een financiële bijdrage te leveren
aan het Austin Friars Forum.
Email/PayPal: AFF@dutchchurch.org.uk
Website: www.dutchchurch.org.uk/AFF
Voor donaties: Nat West bankrekening. Sort code: 50-00-00
Account number: 26933748
IBAN: GB67NWBK50000026933748, BIC: NWBKGB2L
Kerknieuws en de Nederlandse Kerk in Londen zijn niet
verantwoordelijk voor de inhoud van ‘Ingezonden mededelingen’

Kerknieuws
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Rondom Austin Friars

Overlijden Theo
Slingerland

Op 10 maart jl. overleed Theo
Slingerland in Bexhill-on-Sea.
Slingerland woonde een groot
deel van zijn leven in Engeland,
en met name in Woking.
Jarenlang bezocht hij
kerkdiensten en City Lunches.
Op 7 april vond zijn
afscheidsdienst plaats in Bexhill-on-Sea. Op 12 april
werd zijn as bijgezet in de crypt van de kerk. Onze
gedachten en gebeden zijn bij zijn neven, familieleden
en vrienden.

Doop David Simons

Op 11 juni wordt tijdens de kerkdienst David Simons
gedoopt. David is voor zijn werk verhuisd naar Londen.
Via de Diners Pensant maakte hij kennis met de
Nederlandse Kerk. U bent uiteraard van harte welkom
om getuige te zijn van deze vreugdevolle gebeurtenis,
en om David welkom te heten!

Gemeenteberaad 11 juni

Na de dienst op 11 juni vindt een gemeenteberaad plaats
over bestuurlijke vernieuwing. Een commissie bestaande
uit Ria Zegwaard (voorzitter), Ferdinand Hooft Graafland,
Paul Donnelly, Rosalind Janssen en ondergetekende boog
zich de afgelopen jaren over onze kerkorde. De voorstellen
gelden met name de instelling van een ledensysteem.
U bent zeer welkom om met ons mee te denken!

Diner Pensant met Mabel van Oranje

De afgelopen vier jaren organiseerde ik een dertigtal
Diners Pensant in de bibliotheek van de kerk. De diners
waren vrijwel altijd uitverkocht, en trokken een jong
en enthousiast publiek aan. Een grote dank aan Ernst
Dijxhoorn, medeorganisator en die telkens een passend
dankwoord uitsprak voor de spreker. En aan Marijn
Veuger en Anna Garnier die telkens zorgden voor een
heerlijke maaltijd! Tijdens het laatste diner is Mabel
van Oranje te gast.

Eetgroep voor jongeren in Woking

Op 1 juli ga ik nog eenmaal eten met de jongeren in
Woking. De afgelopen bijeenkomsten waren bijzonder
geanimeerd, met zijn achten bij Carluccio’s. Nieuwe
deelnemers (9-14 jaar) zijn van harte welkom.

Afscheid

De komende weken zijn er een aantal afscheidsvieringen
in specifieke kring georganiseerd, door de Cirkel, door
verschillende Nederlandse clubs in Londen, vanuit de
Diners Pensant groep, de Ambassade en de City of
London. Ik zie er naar uit, maar besef tegelijk ook wat
ik straks allemaal moet gaan missen. Ik laat de meest
veelzijdige en interessante baan die ik ooit zal krijgen
nu achter mij. Als u het op prijs stelt ben ik graag bereid

om ook persoonlijk van u afscheid te nemen. Bel of mail
gerust, ik maak er tijd voor vrij.

Afscheidsdienst
op 2 juli

Anne-Rose en Joost

Zoals eerder vermeld zal
mijn afscheidsdienst op 2
juli plaatsvinden, om 11.00
uur. Er is ook kinderkerk.
Na de kerkdienst volgt een
receptie. Anne-Rose en ik
hopen u daar te mogen
treffen!

Gastpredikanten

De komende weken verwelkomen wij als gastpredikanten:
Eddy Reefhuis uit Amsterdam op 18 juni, Juup van
Werkhoven (Aerdenhout, oud predikant van de
Nederlandse Kerk) op 25 juni, Hans Uytenbogaardt (oud
consulent en -predikant van de Nederlandse Kerk) op 9
juli, Annegien Ochtman (Bussum) op 16 juli, Gerrit Bakker
uit Newark op 23 juli (Stichtingszondag!), Diete Kits uit
Bovensmilde op 30 juli, en Leonora Visser ‘t Hooft op 6
augustus. Allen zeer welkom!

Tenslotte: een dank aan de
redactie van Kerknieuws

De afgelopen vier jaren heb ik intensief samengewerkt
met Paul en Ditte Donnelly rondom het Kerknieuws.
Het is goed samenwerken met hen: Paul en Ditte zijn
buitengewoon professioneel en georganiseerd, en hebben
oog voor detail. Daarnaast waren onze twee maandelijkse
overleggen erg gezellig. Namens de gehele gemeente een
grote dank voor jullie inzet achter de schermen.
Joost Röselaers
(Ingezonden mededeling)

Dutch Care At Home ondersteunt oudere Nederlanders
in en rondom Londen die hulp kunnen gebruiken
bij hun dagelijkse activiteiten of gewoon behoefte
hebben aan Nederlandse conversatie en gezelschap.
De ondersteuning kan bestaan uit praktische hulp
in en om het huis, b.v. (samen) boodschappen
doen en koken, of uit sociale activiteiten zoals
museumbezoek, een wandeling of uit eten gaan.
De ondersteuning, tegen een redelijk uurtarief, kan
variëren van een paar uur tot meerdere dagen per
keer of per week, op ieder moment te stoppen,
zonder langlopende verplichtingen. Ik kom graag
eens langs om in een gratis introductiegesprek uw
individuele wensen en behoeften te bespreken.
Juliette Bogaers
telefoon: 020 74353200
mobiel: 07968 129490

www.dutchcareathome.com
info@dutchcareathome.com

Kopij voor Kerknieuws
sturen naar ditte@btconnect.com
t.a.v. Ditte Donnelly
Uiterste datum voor kopij voor het nummer
van augustus/september maandag 17 juli 2017
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Verspijkerd en verzaagd

Onder deze titel presenteerde Het Noordbrabants
Museum in ‘s Hertogenbosch dit voorjaar een
intrigerende tentoonstelling over het hergebruik van
heiligenbeelden in de Nederlandse beeldhouwkunst.
De gipsen heiligenbeelden die zo lang de kerken en de
woningen van de Nederlandse rooms-katholieken hebben
gesierd, maar in de afgelopen vijftig jaar in onbruik zijn
geraakt en massaal zijn weggedaan, worden vanaf de
jaren zestig door kunstenaars naar hun atelier gebracht
en onder handen genomen. Wat doen ze er mee? Is het
blasfemie of beeldhouwkunst, ramkoers of redding,
ergernis of eerbetoon?
Onder de
vele bijdragen
aan de
tentoonstelling
neemt de
Bosschenaar
Jacques
Frenken een
exemplarische
plaats in.
Tot dan toe een
bekende
glazenier die
geregeld in
opdracht van
Jacques Frenken, Spijkerpiëta (ca 1968)
de kerk had
gewerkt, neemt hij afgedankte heiligenbeelden mee naar
zijn atelier. Daar worden zij verzaagd, doorboord, beplakt,
geassembleerd. Zo creëert hij met de restanten van de
neogotiek, de erfenis van de katholieke emancipatie,
een nieuwe beeldtaal met pop art-achtige elementen.
Hij wordt erom beschimpt, van blasfemie beschuldigd.
Hij pareert: ‘Ik wist veel te goed wat die beelden
betekenden. Als ik ze in brokken zaagde en de stukken
tot nieuwe beelden rangschikte, ontstond er vanzelf ook
een andere betekenis. Zo bewerkte ik een Piëta (Maria met
de dode Jezus op haar schoot) met 365 spijkers.
De smarten van Maria, alle dagen van het jaar dat zij
de toekomst van haar Kind voorvoelt, dat soort vroom
gepraat - het werd ineens weer zichtbaar.’ Frenken heeft
daarmee een diepere laag in de gipsen beelden
aangeboord, een laag die katholieken in de jaren zestig,
orthodoxen en modernen, niet meer opmerkten.
De huidige bisschop van Den Bosch, dr. Gerard de Korte,
reageert kenmerkend voor onze tijd: ‘Kunst mag heilzame
verwarring stichten. Mensen mogen worden uitgedaagd.
Sommige gelovigen zullen geschokt zijn door al die
spijkers in de Piëta van Jacques Frenken. Maar je kunt
ook zeggen met Blaise Pascal: Christus lijdt tot aan het
eind van de wereld, in alle anderen. Christus wordt
opnieuw gekruisigd in de slachtoffers van onze dagen.
Het gaat erom hoe je naar de dingen kijkt.’
Ds. Hans Uytenbogaardt,
met dank aan de schrijvers van de catalogus
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Diaconie collecte in juni
Studiefonds PLUS
Muziek is zijn leven

Steven Munoz is 12
als zijn vader wordt
doodgeschoten.Tante,
illegaal schoonmaakster
in Nederland, laat
hem uit Colombia
overkomen. Steven
zoekt zijn heil in de
Iglesias El Encuentro
Steven Munoz
con Dios. Het geloof
vindt hij er niet maar wel zijn passie voor muziek.
Iedere zondag doet hij het slagwerk bij de opzwepende
kerkmuziek. Hij leert snel, wordt ‘gescout’ en mag
meedoen aan de Junior Jazz Class van het Amsterdams
Conservatorium. Hij wil na zijn Vmbo-diploma door in
de muziek. Hij is dan 16, zijn leerplicht is voorbij.
Hij is illegaal en heeft geen
Burger Service Nummer.
De Mbo-school mag hem
dus niet aannemen ‘tenzij,
ssstt, tenzij hij heel erg goed is’,
fluistert de barmhartige decaan.
En ja, na een knallende auditie
wordt Steven door de
achterdeur binnengelaten voor de studie Uitvoerend
Musicus met, na twee jaar, een voortreffelijk eindresultaat.
Gekweld door depressies (vader dood, moeder
alcoholiste en ‘kostenpost’ voor tante en haar zoon)
vraagt hij Studiefonds PLUS om een beurs voor het
Amsterdams Conservatorium. ‘Nee, helaas, daarvoor
zijn de kosten veel te hoog, maar Steven, je bent 18,
je bent illegaal. Waarom niet een opleiding in je eigen
land om je daar weer te settlen? Daar kan je in het reine
komen met je verleden’. Daar is je thuis.
En zo zit Steven, in 2017, al drie jaar op het
conservatorium van Universidad Javeriana in Bogota.
Hij studeert goed, maakt vrienden. Het studiefonds
betaalt het collegegeld: 6000 Euro per jaar. Wij zoeken
daarvoor sponsors. We willen hem niet in de steek laten.
Onlangs liet Tante hem opnieuw overkomen.
Voor de begrafenis van haar zoon, doodgeschoten
bij een vechtpartij in Amsterdam. Een mokerslag.
De harde werkelijkheid van leven in de marge.
Maar Steven wilde snel weer ‘naar huis’, naar
Colombia, voor zijn muziek. Want muziek is zijn
leven. En zijn troost.
Françoise Gaarlandt-Kist
Studiefonds PLUS
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!

Kerknieuws

Vanuit de kerkenraad

Afscheidsdienst ds. Joost Röselaers
op zondag 2 juli

De periode
van Joost
Röselaers
als
predikant
in onze
gemeente
komt helaas
ten einde.
Zijn laatste
dienst zal
Anne-Rose, Joost en de kinderen
plaats vinden op 2 juli. Na afloop van de kerkdienst zal
er gelegenheid zijn om van Joost en Anne-Rose en de
kinderen afscheid te nemen. Allebei gaan ze naar een
nieuwe baan. We zullen hen zeer missen en wensen hen
het allerbeste voor de toekomst!

Beroeping

De diensten van de vier kandidaten werden goed bezocht.
Wie een dienst heeft gemist en er nog naar wil luisteren,
kan het alsnog horen op: www.kerkomroep.nl
Er was een goede opkomst bij het gemeenteberaad op
zondag 21 mei. Er heerste een prettige en open sfeer
(misschien ook wel dankzij een heerlijk glas champagne
aangeboden door de familie van dopeling Theo), en het
beraad werd uitstekend geleid door Ronald van der
Heijden (voorzitter van de beroepingscommissie) en
één van onze consulenten, Tjaard Barnard, die speciaal
hiervoor overgekomen was. De kerkenraad wil Tjaard
heel hartelijk bedanken hiervoor, het was zeer nuttig om
het inzicht van de consulenten te krijgen. De kerkenraad
wil ook alle leden van de beroepingscommissie heel
hartelijk danken voor hun tijd en enorme inzet. Ronald
gaf een duidelijk en helder overzicht van het werk van
de commissie. De vier kandidaten werden besproken,
en iedereen had de kans om vragen te stellen of een
mening te uiten. De bijeenkomst werd besloten met een
anonieme peiling over de mening van de gemeenteleden.
De uitkomst daarvan werd betrokken bij de voordracht
van de beroepingscommissie aan de kerkenraad voor
de te beroepen predikant en was richtinggevend bij de
beslissing van de kerkenraad.
De beroepingscommissie heeft met de consulenten een
gezamenlijke voordracht gedaan aan de kerkenraad.
De kerkenraad kwam op 22 mei samen om te vergaderen
en een beslissing te nemen. Het resultaat hiervan kan pas
bekend gemaakt worden als de beroeping definitief is.

KR vergadering en gemeenteberaad op 11 juni

Een commissie onder leiding van Ria Zegwaard heeft
zich de afgelopen jaren gebogen over onze kerkorde en
heeft een aantal wijzigingen voorgesteld, met name wat
betreft onze ledenstructuur. De kerkenraad is ondertussen
akkoord met de voorstellen. Op 11 juni na de kerkdienst
worden de plannen voorgelegd tijdens een
gemeenteberaad. Wij hopen op uw aanwezigheid!
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Tapestry

Thanks to the generosity of certain private individuals,
we have now managed to raise enough funds for the
tapestry in the church to be sent away for professional
cleaning and repair. This task will be undertaken by
specialists in the conservation of historical textiles,
so it will be sent to a tapestry conservation centre in
Mechelen on 27th July, and be cleaned during the third
week of August. It will then travel to St. Albans for
relining in the week of the 28th August, and back to
the church mid-September.
De kerkenraad

5 mei; Theedrinken bij de
ambassadeur, een bijzondere
bijeenkomst!

Op 5 mei kwamen een aantal genodigden samen op
de residentie van de ambassadeur. Uitgenodigd waren
vooral degenen die de oorlog nog hebben meegemaakt.
De ambassadeur opende blij met de woorden dat hij nu
echt een keer een van de jongsten was in het gezelschap.
Het was
duidelijk dat de
dames en de
paar heren het
heerlijk vonden
om elkaar (soms
na jaren) weer
eens te zien met
een kopje thee
en lekkers erbij. De gastvrijheid op de residentie werd
zeer gewaardeerd. Er werd uitgebreid bijgepraat en vele
herinneringen werden uitgewisseld. Om het geheel in een
kader te zetten was Ido van der Heijden uitgenodigd. Hij
is psycholoog, woont in East Sussex en is kind van twee
holocaust overlevenden. Een gevoelige man die zijn eigen
verhaal deed waarna anderen ook in de gehele groep iets
konden zeggen over hun ervaringen. Dit riep heel wat op.
Positieve zaken als ‘de bevrijdingsdag was de mooiste
dag van mijn leven’. Maar natuurlijk ook de veel
zwaardere kanten van oorlog. Deze bijeenkomst werd
georganiseerd door een samenwerking van de diaconie,
Neerlandia en het Koning Willem Fonds.
Als iemand naar aanleiding van deze bijeenkomst graag
een verder gesprek wil aangaan met de predikant dan kan
er contact opgenomen worden met Saskia Verwey op het
kerkelijk bureau 020 7588 1684.
Namens de diaconie,
Annette Slokker-van der Heijden

Our deepest sympathies are with the people of
Manchester this morning - particular with those
who are injured and with friends and families of
those who were killed in this act of terror.
May 23rd 2017
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Bestuurlijke Vernieuwing gemeenteberaad 11 juni 2017

De werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing heeft op verzoek
van de kerkenraad nagedacht over manieren waarop de
structuur van de Nederlandse Kerk in Londen een meer
democratische basis zou kunnen krijgen en de
betrokkenheid bij de kerk vergroot zou kunnen worden.
In het Kerknieuws van mei/juni 2015 werd al gemeld dat
de werkgroep van mening is dat duidelijker geformuleerd
moet worden wie lid is van de gemeente, op welke punten
de leden inspraak hebben en op welke wijze
verantwoording aan de leden wordt afgelegd.
De werkgroep heeft dit nader uitgewerkt en de
volgende aanbevelingen geformuleerd:
1. Verwijder de huidige onduidelijkheid ten aanzien van
het onderscheid tussen leden en vrienden/belangstellenden
door alleen leden te definiëren. Verruim de wijze waarop
men lid kan worden door instemming met de grondslag
van de Nederlandse Kerk toe te voegen en geef leden
stemrecht vanaf 16 jaar.
2. Organiseer tenminste 1x per jaar (in het 3e kwartaal)
een gemeente-vergadering. De agenda met stukken,
inclusief financiële stukken, worden tenminste een maand
voor vergadering naar de leden gestuurd zodat zij zich op
de vergadering kunnen voorbereiden.
3. Leg belangrijke beleidsbeslissingen ter goedkeuring
voor aan de gemeentevergadering.
4. Nodig de leden uit een financiële bijdrage te geven voor
het werk van de kerk. Een financiële bijdrage is echter geen
voorwaarde om lid te zijn.
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Nieuws uit de kinderkerk
Terugblik

Sinds het laatste kerknieuws hebben we de paastijd
weer achter de rug en dus Palmpasen en Pasen gevierd.
Bij de palmpaasviering hebben we mooie
palmpasenstokken versierd en de betekenis achter de
verschillende
symbolen
van de stok
besproken.
In de
paasdienst
is voor de
kleinsten het
paasverhaal
voorgelezen
met mooie
platen op
Paasviering met de kinderkerk
de ‘beamer’. Ook keken we naar een filmpje ‘Eating
Twinkies With God’ over waar je God kan vinden.
Daarna zijn we in de kinderdienst met de oudere
kinderen hier verder op ingegaan. We hebben de
gekleurde bril beschreven en de boodschap hierbij was:
Wat je ziet wordt bepaald door de bril waardoor je kijkt.
De jongsten hebben een paaskleurplaat ingekleurd.
Het onderwerp van de dienst op 21 mei was ‘de vrouw
bij de put’, ook werd in deze dienst Theodorus van
der Wyck gedoopt. De kinderen hebben het in de
kinderdienst gehad over God’s boodschap, hoe deze
vaak verborgen lijkt maar als je ervoor open staat kan
de boodschap ineens heel duidelijk worden.

5. Wijzig de benoemingstermijnen voor zowel
kerkenraadsleden als consulenten in 4 jaar, met
mogelijke verlenging van tweemaal 2 jaar (na stemming
gemeenteleden voor de verlenging van de termijn
van kerkenraadsleden). Verwijder de maximum
leeftijdsgrens voor kerkenraadsleden en trustees.

Jongeren eetgroep (12-16 jaar)

6. Beperk de in 2010 geformuleerde verplichting voor
kerkenraadsleden om tegelijkertijd trustee te zijn tot
ouderlingen met dien verstande dat tenminste 2/3 van
de kerkenraadsleden (de predikant niet meegeteld) ook
trustee moeten zijn.

Komende datum

7. Laat de consulenten niet alleen optreden als bemiddelaar
bij conflicten in de kerkenraad, maar schakel hen ook in bij
mogelijke ernstige meningsverschillen tussen kerkenraad,
trustees en/of gemeenteleden.
De werkgroep heeft deze aanbevelingen verwerkt in een
voorstel tot wijziging van de kerkorde. De wijzigingen zijn
voorgelegd aan de kerkenraad en de consulenten. Tijdens
de gemeentevergadering op 11 juni 2017 wil de werkgroep
ook graag de mening van de gemeente horen over de
aanbevelingen en voorgestelde wijzigingen.
Namens de werkgroep,
Ria Zegwaard

De volgende eetgroep is gepland voor 1 juli. De eetgroep
is een groep jongeren die in Woking bij elkaar komt in een
restaurant voor een lekkere maaltijd en een goed gesprek.
Als je hierbij wilt zijn ben je van harte welkom en kun je
je opgeven bij: mboesveld@hotmail.com.
De laatste kinderkerkdienst voor dit schooljaar is gepland
op 2 juli, het is dan ook ons afscheid van dominee Joost
Röselaers Zoals gebruikelijk is iedereen van harte
uitgenodigd.

Lunch

Na iedere kinderkerkdienst is er de mogelijkheid om
deel te nemen aan een informele gezamenlijke maaltijd
waarbij we heerlijke soep eten met lekker brood,
kaas en hagelslag! Kijk voor meer informatie over de
kinderkerk op de website van de Nederlandse Kerk:
www.dutchchurch.org.uk en hou ook de Facebookpagina
van de Dutch Church in de gaten! Graag tot ziens,
Namens de kinderkerk,
Martine Boesveld en Rosalie Kuyvenhoven

Kerknieuws

In Focus: Rosalie Kuyvenhoven

Elke twee maanden wordt voor Kerknieuws iemand
geïnterviewd die op de een of andere manier betrokken is
bij de Nederlandse Kerk. Deze keer is Rosalie Kuyvenhoven
geïnterviewd. Zij is celebrant en consultant, en inhoudelijk
coordinator van onze kinderkerk.
1. Waar kom je vandaan?
Hoe was het gezin waarin je
bent grootgebracht? Hoe ben
je in Londen terecht gekomen?
‘De wereld is vol poëzie.’ Als er
iets is dat ik in mijn opvoeding
heb meegekregen, dan is het
een besef dat de wereld vol
betekenis is. Kunst, muziek,
literatuur en geloof waren
elementen in mijn jeugd die
me tot op de dag van vandaag
inspireren.
Ik ben geboren in Kampen en
Rosalie Kuyvenhoven
bracht mijn kleutertijd door in Sellingen, waar mijn vader
zijn eerste gemeente had als predikant. Op mijn zesde
verhuisden we naar Enschede waar ik verder opgroeide.
Ik ben de oudste van vijf kinderen.
Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd geweest in
wat mensen drijft in hun leven. Wat inspireert hen
en wat geeft hen kracht?
Ik studeerde theologie met specialismen in Oude
Testament en Liturgiek. Sterke verhalen en de kracht
van verbeelding. Ik genoot van de intellectuele uitdaging,
maar wilde mijn vleugels wijder uitslaan. Ik vond een
baan als consultant. In die rol begeleidde ik ruim tien jaar
organisaties in veranderingsprocessen. Ook hier blijken
inspirerende verhalen en aandacht voor wat mensen drijft
cruciaal. Ik was daarnaast theologisch begeleider en
pianist in de Keizersgrachtkerk. In 2005 trouwde ik
met Ron, en we kregen twee kinderen: Lena en Chiem.
Ron en ik droomden altijd van wonen en werken in het
buitenland. In 2013 kwam onze kans en vertrokken we
met ons gezin naar Londen. We hebben het hier enorm
naar onze zin. Ik geniet van de diversiteit van culturen,
de creatieve hubs, de culturele mogelijkheden, de parken
en bossen, en het gemeenschapsgevoel in de buurt waar
we wonen.
2. Hoe kwam je terecht bij de Nederlandse Kerk?
De Nederlandse Kerk biedt een vertrouwde omgeving
om spiritueel gevoed te worden. Ik ben betrokken bij
de kinderkerk en bereid met anderen een maandelijks
programma voor waarin kinderen leren, spelen, knutselen
en elkaar ontmoeten rondom bijbelse verhalen en thema’s.
Ik heb in Londen een mooie verbinding gevonden tussen
mijn theologische en adviserende interesses. Ik werk sinds
2016 als celebrant en help mensen ritueel vorm te geven
aan de momenten in het leven die een mysterie zijn:
geboorte, liefde, dood. Waar woorden tekort schieten
bieden rituelen een ruimte om ervaringen en emoties te
doorleven. Ik begin bij het verhaal van mensen zelf.
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Soms bevat dit religieuze elementen, soms niet. Wel valt
me op dat mensen in het algemeen hopen op een
liefdevolle kracht die hen overstijgt.
3. Is er toekomst voor de kerk?
De kerk heeft een kostbare traditie aan prachtige verhalen
en rituelen en ik denk zeker dat er een toekomst voor haar
is weggelegd. Als plek om tot rust te komen in een wereld
die druk en veeleisend is, plek van ontmoeting,
een plek die oproept het verschil te maken, en een plek
waar creativiteit en verbeelding gevierd worden.
Rosalie Kuyvenhoven werd geïnterviewd door Joost Röselaers

Diaconie collecte in juli
Koning Willem Fonds

Stelt u zich voor dat…
- u jaren geleden naar Engeland verhuisde. Uw partner
begon een eigen business. De zaken gingen best goed.
Maar afgelopen jaar bleek uw partner ziek. Hij kwam te
overlijden. Er bleek geen spaargeld opgebouwd en geen
geld voor een begrafenis....
- u 50 jaar in Engeland woont, leeft van een pensioentje,
maar dat nét als de wasmachine kapot gaat, ook de boiler
stopt… u komt geld tekort, maar kunt dit nergens lenen...
- u al jaren dakloos door Londen zwerft. Ziek, maar
zonder aanspraak op medische zorg, want officieel geen
Brit. Eigenlijk wilt u het liefste terug naar Nederland…
Sinds 1874 zet het
Koning Willem Fonds
zich in voor
Nederlanders
(en hun partners
en/of kinderen) die
in het VK wonen en
het zelf (even) niet
meer redden.
Het fonds is een financieel vangnet wanneer in tijden
van tegenslag onverwachte, onvermijdelijke kosten de
financiële draagkracht te boven gaan en er geen enkele
andere mogelijkheid lijkt te zijn.
Jaarlijks keert het Koning Willem Fonds ca. 30 uitkeringen
uit aan hen die huur, levensonderhoud of medische
kosten niet meer kunnen betalen. Een bestuur van
trustees zorgt voor een effectieve besteding van de
middelen. Een uitvoerend coördinator zorgt dat de
hulp terecht komt waar de nood het hoogst is.
Het Koning Willem Fonds is mede afhankelijk van
giften. Daarmee kan zij het verschil in een mensenleven
maken. De diaconie beveelt de collecte van harte aan!
www.koningwillemfonds.org.uk
Anne Bos, trustee Koning Willem Fonds

Vier de 467e Stichtingszondag met ons mee op 23 juli
Op zondag 23 juli vieren we de stichting van de Nederlandse
Kerk, Austin Friars, London in 1550. U bent allen van harte
welkom om met ons mee te vieren in de kerkdienst om
11.00 uur en na de dienst met een BBQ/Lunch.
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Kerkdiensten

Agenda

De diensten beginnen om 11.00 uur

Juni

4/6

Pinksteren, rood
Ds. Joost Röselaers

11/6

Trinitatis, wit
Doopdienst
Gemeenteberaad na de kerkdienst
Ds. Joost Röselaers

18/6

Eerste zondag na Trinitatis, groen
Ds. Eddy Reefhuis (Amsterdam)

25/6

Eerste zondag van de zomer, groen
Ds. Juup van Werkhoven (Aerdenhout)

2/7

16/7

Vierde zondag van de zomer, groen
Ds. Annegien Ochtman (Bussum)

23/7

Vijfde zondag van de zomer, wit
Stichtingszondag
Maaltijd van de Heer
Ds. Gerrit Bakker (Newark)

6/8

10.30
11.00
18.30

Gemeenteberaad, bestuurlijke
vernieuwing
Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
NCL Lunch met Prinses
Laurentien van Oranje
Cirkel Uitstapje
Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
Dutch Centre Summer Concert & BBQ

Zo 2/7 12.30
Di 11/7 11.00
Zo 23/7 12.30
Di 25/7 11.00

Afscheidsreceptie ds. Joost Röselaers
Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
467e Stichtingszondag & BBQ/Lunch
Church Watchers, kerk open 11.00-15.00

Di 13/6 11.00
Wo 21/6 12.30
Di 27/6
Di 27/6
Wo 28/6

Juli

Tweede zondag van de zomer, groen
Kinderkerk
Ds. Joost Röselaers, afscheidsdienst!

9/7 Derde zondag van de zomer, groen
Ds. Hans Uytenbogaardt (Utrecht)

30/7

Zo 11/6 12.30

Van de
redactie
Vaya con
Dios and
Adieu!
Dit juni/juli nummer is de 24e uitgave van Kerknieuws
die wij met veel plezier samen met ds. Joost Röselaers
hebben geproduceerd. Graag willen wij Joost van harte
bedanken voor zijn enorme inzet, enthousiasme en
geweldige hoeveelheid uitstekende artikelen die altijd
ruim op tijd werden aangeleverd. Wij gaan Joost en zijn
gezin heel erg missen, wij wensen hen uiteraard heel veel
succes toe en God’s zegen in hun nieuwe leven en
loopbanen in Nederland.
Ditte Donnelly, redactie
Paul Donnelly, layout & design
(Ingezonden mededeling)

Zesde zondag van de zomer, groen
Ds. Diete Kits (Bovensmilde)
Zevende zondag van de zomer, groen
Ds. Leonora Jagessar- Visser ‘t Hooft
(Burnham)

Leesrooster

(Onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk)
4/6 Ezechiël 11: 17-20, Handelingen 2: 1-24
11/6 Exodus 34: 4-9, Matteüs 28: 16-20
18/6 Jesaja 12: 1-6, Matteüs 9:35- 10:15
25/6 Jeremia 20: 7-13, Matteüs 10: 16-33
2/7 Jeremia 29: 1-14, Matteüs 10: 34-42
9/7 Zacharia 9: 9-12 , Matteüs 11: 25-30
16/7 Jesaja 55: 6-13, Matteüs 13: 1- 23
23/7 Jesaja 40: 12-25, Matteüs 13: 24-43
30/7 1 Koningen 3: 5-12, Matteüs 13: 44-52
6/8 Nehemia 9: 15-20, Matteüs 14: 13-21

www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com

Na familiebezoek ook eens met
vakantie naar Nederland?
Te huur in N-O Drenthe
4-persoons recreatiewoning

Rustig gelegen aan een zandweg; comfortabel
en volledig geïsoleerd dus geschikt voor alle
seizoenen; wifi en tv met schotelantenne
(ontvangst o.a. BBC).
Prima omgeving voor wandelen en fietsen:
Drenthe is met 1700 km aan fietspaden dé
fietsprovincie van Nederland.
Informatie: www.tennapel.net/bonnerplas
Tel. +31 610260368

