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Figaro-pastoraat

die aanspreken, met een openheid voor levensvragen,
maar ook in verbinding met het grote Verhaal.

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse Kerk in Londen
In Rotterdam beoefen ik het Figaro-pastoraat. Afgelopen
een bijzondere predikant gehad. Joost Röselaers wist een
zomer bekroop mij een midlifecrisis-achtige droom.
klassieke invulling van het predikantschap - met aandacht
Zou het niet leuk zijn om een open autootje te bezitten?
voor de mensen in de gemeente, goede diensten en
Je moet wat als de vijftig nadert. Ik oriënteerde mij op
liefhebberij voor de klassieke kerkdienst -te combineren
fraaie, maar betaalbare cabrio’s en ik maakte een proefmet het inslaan van nieuwe wegen. De predikant die
ritje. Totdat ik bij een verblijf in Londen, u begrijpt
zijn klanten vooral ziet in de kerk, op catechisatie en
voor een dienst in Austin Friars, in de straat waar ik
op huisbezoek thuis, zal weinig nieuwe mensen meer
logeerde een autootje zag staan dat ik niet thuis kon
trekken. Zo’n predikant verwaarloost het naar buiten
brengen.
tredende
Het leek op
karakter
een Engels
van de
sportwagentje
kerk. De
uit de jaren
apostelen
vijftig of
trokken er
zestig, maar
al op uit
ik kende het
om op
niet.
onorthodoxe
Het autootje
manier
stond er de
nieuwe
hele week,
mensen
dus nadat
te werven.
ik er een
Paulus
paar dagen
paste zich
langsgeaan zijn
lopen had,
publiek
toch maar
aan, en
eens op
was voor
Google
Nissan Figaro
de Joden
gekeken. Een gek retro-autootje uit Japan, alleen voor die
een Jood en voor de Grieken een Griek. De rede
markt gemaakt. Vandaar dat het stuur rechts zit en er dus
op de Areopagus is een mooi staaltje: je citeert bekende
ook in Engeland zoveel rijden. Een lang verhaal kort: ook
auteurs van je doelgroep (‘zoals sommigen van uw
ik heb nu mijn midlifecrisis wagentje.
dichters al zeggen’). Je bent daar waar de mensen zijn.
Wat blijkt: gemeenteleden willen graag meerijden.
Daar breng je je boodschap.
En al toerend door mooi Rotterdam (moet u ook eens
Zo heeft Joost de Nederlandse Kerk een gezicht gegeven
doen) is er alle gelegenheid om over de vragen des levens
buiten het eigen wereldje. Iedereen die Nederlands
te spreken. Het is een andere binnenkomer dan anders en
spreekt in Londen en omgeving en ook maar enigszins
gesprekken kunnen zich verdiepen. Nu eens kijken of dit
geïnteresseerd is (of te maken valt) in existentiële vragen,
Figaro-pastoraat mogelijkheden biedt voor een aftrek bij
is je doelgroep. Joost had gesprekken met mensen op
de belasting als beroepskosten….
sociale media, op recepties, lunches en andere activiteiten.
Hij sprak met bankiers over hun levensvragen bij een
Dr. Tjaard Barnard, remonstrants predikant, Rotterdam
lekkere maaltijd, snel tussen het werk door. Dat is de
en consulent van de Nederlandse Kerk in Londen
kerk in 2017. Daar zijn waar mensen zijn, op manieren
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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

Vanaf 1 oktober Ds. Bertjan van de Lagemaat
The Gatehouse, Elm Road, Horsell, Surrey GU21 4DY
Email: minister@dutchchurch.org.uk
Neem vanaf 2 juli tot 1 oktober a.u.b. contact
op met het kerkelijk bureau
Email: info@dutchchurch.org.uk

Kerkenraad/trustees

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
Vanaf 1 oktober Ds. Bertjan van de Lagemaat
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

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’
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Rondom Austin Friars

Huwelijk Annet Smit
en Loek de Breed

Op 3 juni werd in de
Nederlandse Kerk het
huwelijk ingezegend van
Annet Smit en Loek de Breed.
Annet werkte een tijd in
Londen, en zij leerde in
deze stad ook Loek kennen.
Het was een mooie en intieme
dienst, waarin Annet en Loek
omringd werden door familieleden en vrienden.
Nogmaals onze hartelijke gelukwensen!

Huwelijk Olga Ankudinova en Ryan Crimmins

Op 23 september vindt het huwelijk plaats van Olga
Ankudinova en Ryan Crimmins. Zij hebben elkaar een
aantal jaren geleden ontmoet tijdens een Tango les van
City Academy in de Dutch Church. Ds. Leonora JagessarVisser ‘t Hooft leidt de dienst, ouderling van dienst is
Rosalind Janssen en Saskia Verweij is de Registrar.

Terugblik afscheid 2 juli

Ik schrijf dit vanuit Zeist, een week na mijn afscheidsdienst
in de Nederlandse Kerk. Ik heb nog tijd nodig om alle
indrukken en aardige woorden te verwerken! Van de
afscheidsreceptie op de residentie, zo vriendelijk
aangeboden door Ambassadeur Simon Smits. Van de
afscheidsetentjes met het bestuur van het Dutch Centre,
Kerkenraad, harde kern van de Diners Pensant, en
raadsleden van de City of London. Tot een gezellige
lunch met de dames van de Cirkel. En tenslotte van
mijn afscheidsdienst op 2 juli. Veel dank voor jullie
komst op
deze dag,
het was
geweldig
om
zovelen
van jullie
te zien!
Dank
aan
Liesbeth
Knook
voor haar
Joost Röselaers met een foto van het kunstwerk
vriendelijke woorden, en aan Martine Boesveld die zo
aardig sprak namens de kinderkerk. Tenslotte wil ik u
heel hartelijk danken voor uw donaties aan het cadeau
vanuit de gemeente en de kinderkerk. Het mooie
kunstwerk dat ik van u kreeg (een wintergezicht van
Marie-Jeanne van Hovell, dat eerder in de Hall hing in
het kader van haar tentoonstelling) hangt nu prominent
bij ons thuis in Zeist. Een heel mooi en dierbaar aandenken! Ons nieuwe adres is: Louise de Colignyplein 9,
3708CR Zeist, e-mail: jhroselaers@online.nl
En natuurlijk veel dank aan Rein, George en Saskia voor
alle geweldig goede zorgen. Wat gaan we jullie missen!

Gastpredikanten

De komende weken verwelkomen wij als gastpredikanten:
Leonora Jagessar-Visser ‘t Hooft (Burnham) op
6 augustus, Sytze de Vries (predikant en dichter) op
13 augustus, Karin van den Broeke (praeses van de PKN)
op 20 augustus, en Henk ten Napel (oud predikant van de
Nederlandse Kerk) op 27 augustus.
Op 3 september Johan Goud (remonstrants predikant
en oud consulent van de gemeente), op 10 september
Henk de Roest (hoogleraar aan de P.Th.U. en consulent
van de gemeente), op 17 september Eddy Reefhuis
(oud predikant van de Oude Kerk in Amsterdam),
op 24 september Hans Uytenbogaardt (oud consulent
en -predikant van de gemeente), en op 1 oktober doet
Bertjan van de Lagemaat intrede, deze dienst zal geleid
worden door Tjaard Barnard (remonstrants predikant
in Rotterdam en consulent). U bent allen zeer welkom!
Ik wens u allen een goede zomer toe!
Ds. Joost Röselaers

De diakonale werkgroep
zoekt versterking!
Wij willen het sociale gezicht van onze kerk
graag blijven versterken. U kunt op verschillende
manieren betrokken zijn bij het diakonale werk
in de Nederlandse Kerk:
Als schakel: namens de kerkgemeenschap
onderhoudt u persoonlijk kontakt met één
of twee mensen die door leeftijd of
gezondheidsproblemen minder makkelijk
naar de kerkdiensten kunnen komen.
Als lid van de diakonale werkgroep:
wij vergaderen 4 keer per jaar en zijn
verantwoordelijk voor het beheer van
diakonale fondsen.
Als diaken: als diaken heeft u ook taken zoals
ouderling van dienst en in de kerkenraad.
Ook éénmalige hulp (bijvoorbeeld bij de
voorbereiding van de Decemberaktie) kunnen
wij goed gebruiken!
Neemt u a.u.b. kontakt op met een van ons als
u interesse heeft.
De diakonale werkgroep:
Nina Booth, Saskia Verweij,
Annette Slokker en
Marijn Veuger

Kopij voor Kerknieuws
sturen naar ditte@btconnect.com
t.a.v. Ditte Donnelly
Uiterste datum voor kopij voor het nummer
van oktober/november maandag 11 september 2017
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Beslissend

Dit voorjaar werd op de Nederlandse TV de zesdelige
BBC-serie War and Peace uit 2016 uitgezonden, die is
gebaseerd op Tolstojs
reusachtige roman Oorlog
en Vrede uit 1869.
We zagen mooie mensen in
schitterende kleren leven en
lijden aan liefde en bedrog
en misverstand. En op de
gebeurtenissen die hun leven
bepalen - Tolstoj schrijft over
Rusland tijdens de veldtocht
van Napoleon naar Moskou
in 1812 - hebben al die vorsten
en prinsen en gravinnen
Eddy Reefhuis
al even weinig greep als het gewone voetvolk.
Omgekeerd brengt dat voetvolk voor zijn weinig
verheffende rol als kanonnenvoer minstens zoveel
moed en geestkracht op als de gelauwerde generaals
die denken dat zij beslissend zijn.
Nu in onze dagen allesbepalend lijkt te zijn wie president
is van de Verenigde Staten of premier van het Verenigd
Koninkrijk, spreekt mij die kritische vraag van Tolstoj,
of die hoge heren en hun dames echt zo belangrijk zijn
als velen, zijzelf incluis, geloven, wel aan.
En ik bedenk hoe in de profetische boeken van Israël
zonder veel omhaal de mislukking van het koningschap
wordt verteld. Daar is veel in geïnvesteerd. Maar als je
zo’n koning nodig hebt om je land te verdedigen, zijn
die eerder onderdeel van het probleem dan een oplossing.
Want koningen geloven in macht. En vroeg of laat kom je
dan iemand tegen die nog machtiger is. Zo eindigt Israëls
koningschap in Israëls ballingschap.
Tegenover die mislukte machtspolitiek van de koningen
zetten de profeten hun geloof in het recht van de kleinste.
Niet alleen als protest tegen het machtsmisbruik van de
groten, maar ook en vooral om het zelf onderling in de
praktijk te brengen. In dat spoor zien we in het evangelie
Jezus de kleinsten in het midden zetten, en het brood dat
er is delen totdat er genoeg is voor iedereen.
Dat betekent niet dat de hoge heren en hun dames er
helemaal niet toe doen. Zie de nuttige bijrol van keizer
Augustus in het kerstevangelie van Lucas. Maar de
verhoudingen zijn omgekeerd. De keizer heeft maar
een bijrol, het echte leven gaat verder bij dat kind.
Misschien toch de krant met andere ogen lezen?
Ds. Eddy Reefhuis,
emeritus predikant, Amsterdam

Nood nog steeds hoog

De diaconie ondersteunt SidebySide for refugees nog
steeds! Omdat onze kerk aan Nederlandse en Belgische
vluchtelingen werd gegeven door de Engelsen willen
we deze band met vluchtelingen als diaconie graag
levend houden; daarom hebben we zowel een doorgaande
collecte als een inzamelingsactie. In de kerk staat de grote
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doos om spullen in te doen. Denk daarbij aan slaapzakken
en dekens, mannenondergoed (nieuw), trainingsbroeken
(maat S en M liefst), regenjassen, zaklampen (solar of
windup). Op het moment werkt Sidebyside veel samen
met andere kleine
organisaties die heel direct
de vluchtelingen die op straat
leven, in Parijs en nu ook in
Brussel en in en rond Calais
(veelal verstopt in de bosjes)
te helpen. Het gaat om de
meest noodzakelijke zaken om te overleven. Momenteel
maken ze honderden kleine snack tasjes met een blikje
vis, een drankje, een energybar een stuk fruit en water.
Deze worden aan de zwervende vluchtelingen gegeven.
Er staat nu een collectebus in de kerk waar u misschien
wat in kunt doen als u een kopje koffie of thee drinkt na
de dienst. SidebySide is een kleine Engelse stichting en
alle beetjes die wij kunnen helpen, helpen echt!
Namens de diaconie,
Annette Slokker-van der Heijden

Diaconie collecte in augustus
Marie Curie - care and support
through terminal illness

Zolang als de NHS bestaat - en dat is bijna 70 jaar - is
Marie Curie een van de belangrijkste charities die zorg
verleent aan mensen met een terminale ziekte.
Deze zorg wordt
zowel bij mensen
thuis als in
hospices
gegeven;
er is aandacht
voor alle
lichamelijke en
psychologische aspecten van zorg in de laatste levensfase
voor zowel de patient als de mensen in zijn of haar
omgeving. Voorop hierbij staat de begeleiding en
ondersteuning die zorgt dat mensen op hun eigen,
waardige manier afscheid van het leven kunnen nemen.
Verder doet Marie Curie onderzoek naar optimale
zorg- en dienstverlening aan mensen met een terminale
ziekte, en worden er campagnes gevoerd om te
zorgen dat de best mogelijke palliatieve zorg en
keuzemogelijkheden voor de patient overal hoog op
de agenda staan van beleidsmakers in de politiek en
bij de NHS commissioners. 70% van de inkomsten van
Marie Curie komt uit donaties; de rest wordt door de
NHS aangevuld. Alle zorgverlening aan patiënten wordt
kosteloos verleend, maar het kost tenminste £20 per uur
om deze zorg te verlenen. De diaconie vindt dat Marie
Curie buitengewoon goed werk doet, en beveelt de
collecte van harte bij u aan.
Marijn Veuger,
diaken

Kerknieuws
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Vanuit de kerkenraad
Afscheidsdienst

Op 2 juli nam Ds. Joost Röselaers afscheid van onze
gemeente, na bijna vier jaar in ons midden. Het was
een overvolle dienst en we zullen hem zeer missen.
We wensen hem, Anne-Rose, Anne-Sophie en Florian
het allerbeste voor de toekomst en tot weerziens!

Welkom

Talitha & Bertjan van de Lagemaat

Inmiddels is het contract
getekend met onze nieuwe
predikant, Ds. Bertjan van
de Lagemaat. Hij zal zijn
intrede doen op zondag
1 oktober onder leiding
van een van onze
consulenten, Ds. Tjaard
Barnard. We verheugen
ons om hem en zijn gezin
welkom te heten!

Stichtingszondag

Ds. Gerrit Bakker leidde
de dienst op 23 juli,
Stichtingszondag.
Mette, Brecht, Lasse & Thijmen
Hij komt al bijna 50 jaar als gastpredikant bij ons, maar
helaas was dit zijn laatste keer. We danken hem hartelijk
voor zijn toewijding en wensen hem, zijn vrouw Janet en
hun familie het allerbeste voor de toekomst.

Startzondag, 10 september

10 september is Startzondag. Een van onze consulenten,
Ds. Henk de Roest, zal de dienst leiden en er is dan
ook kinderkerk. Henk zal de dag erna ook een
kerkenraadsvergadering bijwonen.

Hanna Rijken

Op zaterdagavond 1 juli had onze adviseur kerkmuziek
Hanna Rijken haar bevestigings- en intrededienst als
predikant in algemene dienst van de PKN in de Domkerk
te Utrecht. Daardoor kon zij de afscheidsdienst van Joost
Röselaers niet bijwonen. Hanna is een (proef) project
gestart van wekelijkse vieringen van de ‘Evensong’
wisselend in enkele binnenstadskerken in Utrecht,
waar inmiddels allerlei gespecialiseerde koren ook van
buiten Utrecht aan meedoen, dit is nu door de PKN
erkend. Ds. Hans Uytenbogaardt heeft Austin Friars bij
deze dienst vertegenwoordigd en kon dus ook niet bij
de afscheidsdienst van Joost zijn. Wij hebben haar
bloemen gestuurd en Hanna heeft gevraagd om haar
dank hiervoor over te brengen naar allen van de
Nederlandse gemeente.

Gemeenteberaad 11 juni

Er was een goede opkomst voor het gemeenteberaad op
11 juni onder de uitstekende leiding van Ria Zegwaard.
Zij schrijft het volgende verslag:
Op 11 juni 2017 was er na de kerkdienst gelegenheid
om de aanbevelingen van de werkgroep bestuurlijke
vernieuwing - gepubliceerd in het Kerknieuws van

juni/juli 2017 - te bespreken. Uit de reacties voor en
tijdens de bijeenkomst is gebleken dat de gemeente de
invoering van een structuur waarbij de leden stemrecht
hebben toejuicht. Ook de wijzigingen ten aanzien van
de benoeming van kerkenraadsleden en consulenten
en andere aanbevelingen werden door de aanwezigen
goedgekeurd.
De werkgroep heeft de aanbevelingen verwerkt in een
voorstel tot wijziging van de kerkorde. De kerkenraad
heeft besloten dat de nieuwe structuur zal worden
ingevoerd mits er 50 leden zijn. De eerste
gemeentevergadering waarin de nieuwe regels
zullen worden toegepast zal dan plaatsvinden in
het najaar van 2018.

Bibliotheek

Tijdens de zomer zullen er werkzaamheden in de
bibliotheek plaatsvinden. Nu het gebouw meer wordt
gebruikt is het nodig om een extra geluidswerende deur
aan te brengen om vergaderen mogelijk te maken terwijl
de hal beneden wordt gebruikt. Daarnaast zullen er
akoestische panelen worden aangebracht om de echo in
de bibliotheek wat te dempen. De aanpassingen zullen
nauwelijks zichtbaar zijn, en de City of London heeft
goedkeuring gegeven. De werkzaamheden zouden in
september klaar moeten zijn.

Wandkleed

Zoals al geschreven in het laatste Kerknieuws, wordt
het wandkleed van de Nederlandse Kerk op 27 juli naar
een speciaal centrum in Mechelen gestuurd om gereinigd
te worden tijdens augustus. We hopen het weer midden
september terug in de kerk te hebben.

Orgelspel

Onze organisten stellen het zeer op prijs wanneer er,
aan het einde van de dienst, naar hun orgelspel geluisterd
wordt, maar hebben er liever geen applaus voor; het
maakt nog deel uit van de dienst!
De kerkenraad
(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
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Dutch Church Library
Provenance Project

In May, Drs. Mark Janzen and Michael Springer brought
students from the University of Central Oklahoma
to London for two weeks to work on the ongoing
Dutch Church Library Provenance Project, a collaboration
between Lambeth
Palace Library and
the Church.
The students, History
and Museum Studies
majors, spent their
time researching and
cataloguing books given
to Lambeth Palace by
the Dutch Church
following the Second
World War.
Welcome to the Dutch Church London
‘I am grateful for this opportunity providing invaluable
experience for our students,’ explained Dr. Springer,
a History professor at Central Oklahoma. ‘International
field experience is important for preparing students
for professional careers, and it is thrilling to work with
Lambeth Palace Library and the Dutch Church, two
significant institutions in London’s rich history’.
We participated in the project this summer, gaining
archival experience working with 16th and 17th century
texts as well as further developing practical skills in
communication and teamwork. We are also pleased to
assist Lambeth Palace Library, the Dutch Church, and any
scholars wishing
to use the
collection.
Our work
identifying
and cataloging
the books, and
our research on
ownership, will
be added to the
library’s
Researching in the Dutch Church library
catalogue and, eventually, to the Dutch Short Title
Catalogue making it easier for scholars to access the
works. One exciting discovery we made is that the
Church’s gift is larger than the previously estimated
200-300 books. Students will return next summer to
continue researching this important part of the
Lambeth Palace collection.
An especially exciting highlight of our time in London
was a tour of the Dutch Church and the treasures of its
library. We wish to thank everyone who contributed to
our experience including Marja Kingma, Diana Mercer,
and Dr. Rosalind Janssen from the Dutch Church, and
Giles Mandelbrot from Lambeth Palace Library.
Brenna Graham
Taylor Mills
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Nieuws uit de kinderkerk
Een mooi jaar!

We kijken terug op een mooi kinderkerkjaar, vol diverse
activiteiten. Veel dank aan alle kinderen voor hun
inspirerende en boeiende bijdragen, en aan de ouders
voor hun hulp. Kijk voor een impressie van activiteiten
en foto’s op de website van de Nederlandse Kerk.

Terugblik afscheidsdienst 2 juli

Tijdens de laatste kinderkerk van dit schooljaar namen
we afscheid
van Joost,
Anne-Rose,
Anne-Sophie
en Florian.
In de dienst
hebben we
geluisterd
naar het
verhaal
De kinderkerk
van de vijf
broden en twee vissen, voorgelezen door Rosalie. In de
kinderkerk hebben de kleintjes mooie vissen geknutseld
van papieren bordjes. De oudere kinderen hebben een
stoffen slinger versierd die we tijdens de receptie na
de dienst aan Joost en Anne-Rose hebben gegeven.
We zullen ze missen!

Jongeren eetgroep (12-16 jaar)

Helaas is de jongeren eetgroep die gepland was voor
1 juli, vervallen, te veel kinderen hadden afgezegd.
Hopelijk kunnen we in het volgende schooljaar wat
data vinden waarbij meer kinderen kunnen komen.
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

Voor de agenda

In het nieuwe schooljaar zijn de volgende kinderkerk
bijeenkomsten gepland: 10 september Startzondag,
1 oktober Intrededienst ds Bertjan van de Lagemaat,
29 oktober, 3 december oefenen Kerstspel, 17 december
Kerstdienst en 14 januari 2018. 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 Facebook
pagina van de Dutch Church/Nederlandse Kerk in
de gaten. Graag tot ziens,
Namens de kinderkerk,
Martine Boesveld en Rosalie Kuyvenhoven

Kerknieuws

Even voorstellen

ds. Bertjan van de Lagemaat
een korte introductie

Sinds eind mei is bekend dat ik de Nederlandse Kerk
in Londen mag gaan dienen als 61ste predikant. Een
hele eer en een mooi avontuur voor mij en mijn gezin.
Wij kijken ernaar uit om vanaf oktober deel te gaan uit
maken van jullie bijzondere gemeenschap en we zijn
nieuwsgierig naar de mensen die we gaan ontmoeten,
maar ik kan me voorstellen dat u op uw beurt
nieuwsgierig bent naar de nieuwe predikant en
zijn gezin. Daarom een korte introductie.
Ik ben van het bouwjaar 1980, geboren en getogen in
Arnhem. Als student ben ik naar Groningen getrokken en
daar in 15 jaar tijd eerst als student en later als predikant
in Ten Boer ook een
beetje Groninger
geworden.
De afgelopen
vier jaar ben ik
de provinciegrens
overgesprongen
naar Friesland en
ben ik als predikant
werkzaam geweest
in het bosrijke
Friese Adelsdorp
Beetsterzwaag.
Ik ben getrouwd
met Talitha die ik
in Groningen heb
leren kennen tijdens
de studie. Talitha
is werkzaam als
Geestelijk Verzorger
Bertjan van de Lagemaat
in de psychiatrie
en tot 3 jaar geleden was zij Straatpastor in de stad
Groningen, waar zij werkte met dak- en thuislozen.
Samen zijn wij de trotse ouders van vier prachtige
kinderen. Thijmen (8), Mette (6), Brecht (4) en Lasse (1,5).
Als predikant houd ik van liturgie en muziek en heb
ik mij gespecialiseerd in de geloofsontwikkeling van
kinderen. Mijn afstudeerscriptie ging over de
geloofsbeleving van jonge kinderen. Verder ben ik
van de creatieve ideeën, houd ik van beweging en ben ik
een tikkeltje vrijzinnig. Ik heb nog niet zoveel ervaring
met de Brexit, maar het schokeffect ken ik goed vanuit
het aardbevingsgebied in Groningen.
Naast mijn werk ben ik druk met muziek. Ik zing als
tenor bij een vocaal ensemble en heb in Beetsterzwaag
een cantorij opgericht. Ik heb jarenlang zangles genoten en heb de vooropleiding van het conservatorium
gedaan. Daarnaast wandel ik graag in de bossen rond
Beetsterzwaag en straks op de ‘Horsell Commons’.
Mijn liefde voor Engeland is vanaf mijn zevende gegroeid.
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Mijn ouders namen mij en mijn drie zussen ieder jaar
mee en tegenwoordig trekken wij er iedere zomer met ons
eigen gezin op uit, samen met onze de Waard tent.
Ook de kinderen hebben de liefde voor Groot-Brittanië
te pakken. Al was de eerste reactie van onze dochter
Mette op het nieuws dat we naar Engeland zouden gaan
verhuizen: ‘Dan hoeven we niet meer op vakantie naar
Engeland. Ik wil weleens naar Italië’. Dat behoort vast
tot de mogelijkheden, want we kunnen nu dag in dag
uit genieten van het ‘Green and Pleasant Land’!
Zo heeft u in het kort een beeld van de dominee die
vanaf 1 oktober uw predikant zal zijn.

Diaconie collecte in september
Farms for City Children

De auteur Michael Morpurgo en zijn vrouw Clare
hebben in 1976 ‘Farms for City Children’ opgericht.
Deze instelling biedt stadskinderen in Engeland een
unieke kans om een week samen te werken en te wonen
op een echte boerderij in het ‘hart van het platteland’.
Hier komen deze kinderen in contact met ervaringen
van een geheel ander leven - speciaal voor kinderen
die misschien niet weten waar hun voedsel vandaan
komt en die beperkte kansen hebben om de buitenwereld
te verkennen.

Maar ook de sociale en emotionele ontwikkeling staan
centraal door middel van teamwork, het begrijpen van
landbouw, platteland en de voedselproductie, ‘hands on’
leren buiten het klaslokaal, leren over gezond eten en de
totale betrokkenheid.
Farms for City Children hebben drie werkboerderijen:
Nethercott House in Devon, Wick Court in
Glouchestershire en Lower Treginnis in Wales waar
ze ongeveer 3200 kinderen en 400 leraren per jaar
verwelkomen.
Deze charity kan alleen maar bestaan door fondsenwerving, elk bezoek van ieder kind wordt met meer
dan de helft van de werkelijke kosten gesubsidieerd.
De diaconale werkgroep beveelt deze collect van harte
bij u aan!
Meer informatie is te vinden op:
http://farmsforcitychildren.org
Namens de diaconie,
Saskia Verwey
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augustus/september 2017

Kerkdiensten

Agenda

De diensten beginnen om 11.00 uur

Augustus

6/8

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

13/8

Achtste zondag van de zomer, groen
Ds. Sytze de Vries (Schalkwijk)

20/8

Negende zondag van de zomer, groen
Ds. Karin van den Broeke (N-Beveland)

27/8

Tiende zondag van de zomer, groen
Ds. Henk ten Napel (Schiedam)

3/9

Di 8/8 11.00
Di 22/8 11.00

Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
Church Watchers, kerk open 11.00-15.00

September
Di
Di

Zo
Di
Di
Zo

5/9 12.00 Cirkel
5/9 19.00 Dutch Centre, Herman van Veen
(doors open: 18.30)
Tickets: www.dutchcentre.com
10/9 11.00 Startzondag!
12/9 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
26/9 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
1/10 11.00 Intrededienst: Ds. Bertjan van de Lagemaat

Elfde zondag van de zomer, groen
Ds. Johan Goud (Utrecht)

10/9

Twaalfde zondag van de zomer, groen
Kinderkerk
Ds. Henk de Roest (Amersfoort)

17/9

Dertiende zondag van de zomer, groen
Ds. Eddy Reefhuis (Amsterdam)

24/9

Veertiende zondag van de zomer, groen
Ds. Hans Uytenbogaardt (Utrecht)

Boeken & Bollen
The Dutch Connection 2017

Zondag 17 september 2017
14:00 - 17:00 uur

Markt en activiteiten ten bate van het
Koning Willem Fonds, georganiseerd met
andere Nederlandse organisaties in Londen
Toegang (inclusief voordrachten, rondleiding en spelletjes)
volwassenen £10, kinderen gratis
In de historische tuin van
Opening om
Trumpeters’ House
14:15 uur
Old Palace Yard
door ambassadeur
Richmond TW9 1PD
Simon Smits
www.koningwillemfonds.org.uk
events@koningwillemfonds.org.uk

1/10

Bertjan van de Lagemaat

Tjaard Barnard

(Ingezonden mededeling)

Eerste zondag van de herfst, groen
Kinderkerk
Intrededienst: Ds. Bertjan van de Lagemaat,
m.m.v. Ds. Tjaard Barnard (Rotterdam)

Leesrooster

(Onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk)
6/8
Nehemia 9: 15-20, Matteüs 14: 13-21
13/8
Jona 2: 2-11, Matteüs 14: 22-33
20/8
Jesaja 56: 1-7, Matteüs 15: 21-28
27/8
Jesaja 51: 1-6, Matteüs 16: 21-27
3/9
Jeremia 7: 23-28, Matteüs 17: 14-20
10/9
Ezechiël 33: 7-11, Matteüs 18: 15-20
17/9
Exodus 32: 7-14, Matteüs 18: 21- 35
24/9
Jona 3:10- 4:11, Matteüs 20: 1-16
1/10
Ezechiël 18: 1-4, Matteüs 21: 23-32

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

