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Waait de Geest in
Austin Friars?

Laat de Geest weer waaien!

En toch blijf ik sterk in de kerk geloven, al weet ik
tegelijkertijd dat vormen en structuren niet eeuwig zijn
Pinksteren is niet echt een gemakkelijk feest. Het spreekt
en dus soms veranderd moeten worden. Want waar gaat
minder tot de verbeelding dan Kerst en Pasen. Kerken en
het ten diepste om? Het gaat om het feit dat er in onze
predikanten zitten er vaak mee in hun maag. Het verhaal
tijd heel weinig gemeenschapsgevoel meer is.
van Pinksteren heeft het over een Geest die waait waar
Kijk maar naar de politiek en de huidige campagnes
hij wil, een bron van
in het Verenigd
inspiratie en troost die
Koninkrijk. Iedereen
zijn eigen spoor trekt
lijkt zich terug te
zonder zich te
trekken op zijn
bekommeren om
eigen eiland. Weg uit
grenzen of muren.
Europa, weg uit het
Tegelijkertijd is
Verenigd Koninkrijk,
Pinksteren ook het
er gaat niks boven
geboortefeest van de
Londen. Wij schrijven
Kerk, een gemeenschap
gemeenschappen af
die mensen wil raken
en maken op basis
en boeien.
van die negatieve
gevoelens een nieuwe
De Geest
gemeenschap.
uit de kerk?
Dat lijkt mij gevaarlijk,
Gaat dat wel samen,
om mensen te
kerk en geest? Die
verenigen op basis
vraag wordt steeds
van wat ze aan
urgenter. Velen hebben
onvrede en angst
het gevoel dat de geest
ervaren. Want achter
vertrokken is uit de
die angst en onvrede
kerk. En binnen de
gaan gewone vragen
kerk beseffen wij dat
en verlangens schuil:
het veel vergt om een
waar kom ik vandaan?
gemeenschap in stand
Waar ga ik naar toe,
te houden. De kerk
en hoe zal de toekomst
roept bij velen, zowel
voor de volgende
binnen als buiten de
generatie zijn?
'Pinksteren' Giotto 1310
kerk, sterke tegenstrijdige gevoelens op. Aan de ene
Als je als gemeenschap dat weer kunt aansnijden, dan
kant beseffen wij hoe waardevol een gemeenschap is en
is dat bijzonder waardevol. Dan zou je weer de taal van
aan de andere kant begrijpen wij dat zo’n gemeenschap
mensen spreken. En daar gaat Pinksteren over: over een
gemakkelijk kan verstarren. In de kerk is er ruimte om
geest die ons leert om de taal van de mensen te spreken.
de mooie momenten te ervaren en te delen, de momenten
Elke dag weer, want Pinksteren is niet een éénmalig feest.
dat je het gevoel hebt ergens bovenuit te stijgen.
Weet u van harte welkom om over het Pinkstergebeuren
Maar in de kerk zijn er ook de momenten dat je je
met elkaar en met mij in gesprek te gaan. Om te beginnen
afvraagt wat mensen beweegt, en waarom we het elkaar
op 19 april a.s. na de dienst, tijdens het gemeenteberaad.
zo moeilijk kunnen maken. Mag ik eruit, uit die kerk,
Opdat de geest blijve waaien in Austin Friars!
denk je dan soms.
Ds. 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
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Ds. Joost Röselaers
2 Grange Park, Horsell, Woking, GU21 4BX
Tel: 07957 775 980.
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Kerkenraad/trustees

Ds. Joost Röselaers, predikant
Email: minister@dutchchurch.org.uk
Rosalind Janssen, ouderling/trustee
Tel. 020 7387 7540
Email: rosalind.janssen@virgin.net
Liesbeth Knook, ouderling/trustee
Tel. 020 8785 0728
Email: liz@knook.com
Marc Rovers, ouderling/trustee
Tel. 07725 448 425
Email: leinmarc@btinternet.com
Maurits Ruis, ouderling/trustee
Tel. 07852 624 464
Email: maurits.ruis@gmail.com
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
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Ditte Donnelly Tel. 020 8789 4960
Email: ditte@btconnect.com
Predikant: Ds. Joost Röselaers
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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
Kerknieuws en de Nederlandse Kerk in Londen zijn niet
verantwoordelijk voor de inhoud van ‘Ingezonden mededelingen’

Financiële bijdrage

U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen
naar het Kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar
rekening: IBAN GB34 NWBK 5000 0003 0099 71, BIC
NWBKGB2L. In Nederland is de rekening: IBAN NL83 INGB
0003 4026 44, 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

Vrienden van de Nederlandse Kerk
Secretariaat: Reiny Boers-Osinga
Wijkseweg 15
7396 BC Terwolde (Nederland)
Email: reinyboersosinga@online.nl
Tel: +31(0)571 795024
Website: www.vriendennederlandsekerk.nl

Vereniging 'Neerlandia'

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

Jubileum Koning
Willem Fonds
op 24 april

Het Koning Willem Fonds
bestaat 140 jaar, en dat zal
op passende wijze gevierd
worden op vrijdag 24 april
a.s. Het Jubileum begint
met een viering in de
Nederlandse Kerk, en
aansluitend is er een
receptie in de Carpenters
Hall. Fondsenwerving is één van de doelstellingen
en wij hopen op een goede opbrengst uit kaartverkoop
en sponsoring. Voorafgaand aan de dienst zal het Dutch
Centre formeel worden geopend. Neem gerust contact
met mij op als u nadere informatie wilt ontvangen over
deze bijzondere dag!

Emeritaten Johan Goud en Keetie Sluyterman

In maart en april nemen zowel Keetie Sluyterman
(19 maart) als Johan Goud (24 april) afscheid als
hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Johan Goud was
jarenlang consulent van de Nederlandse Kerk en Keetie
Sluyterman woonde, samen met haar echtgenoot en
oud-predikant Gerard van Es, in Londen. Wij wensen hen
beiden een goed afscheidscollege toe, en hopen hen ook
na hun emeritaat nog vaak in Londen te mogen treffen!

Veertigdagenkalender

In de Veertigdagentijd is dagelijks een email verstuurd
met een gedachte of afbeelding. Deze werden ingestuurd
door een twintigtal mensen die bij onze gemeente
betrokken zijn. Ruim honderd mensen ontvingen de
berichten, en ze werden door Rein Roos ook op sociale
media geplaatst. Arend Jan van der Marel plaatste ze
op de website. Het is een initiatief dat duidelijk in een
behoefte voorziet en dat we zeker willen herhalen.

Terugblik: lezing door Prins Constantijn

Het was heel bijzonder om Prins Constantijn in ons
midden te hebben eind januari. De Prins hield een boeiend
verhaal over Europa, gebaseerd op zijn werkzaamheden
voor de Europese Unie. De lezing die georganiseerd was
door het Dutch Centre trok een volle kerk.

Diner Pensant: terugblik en vooruitblik

In februari was er een boeiend Diner Pensant in de
bibliotheek van de kerk, met als gast Ulrica van Panhuys.
Op grond van haar ervaringen als coach sprak zij over
‘24/7 Connected?’. Er was veel belangstelling voor het
diner en het onderwerp leverde goede en relevante
gesprekken op. In april is Jan Louis Burggraaf te gast,
een advocaat die gespecialiseerd is in fusies. Zijn inleiding
zal als titel hebben ‘Luydenijk revisited- hoe combineer je
werk en moraal?’. Het diner was in korte tijd uitverkocht!

Literatuurkring over ‘Kwartet’
van Anna Enquist

Op woensdag 13 mei om 19.30 uur, bespreekt de
literatuurkring ‘Kwartet’ van Anna Enquist, dat vorig
jaar uitkwam. Suzanne Hillen verzorgt de inleiding.
U bent van harte welkom om het boek met ons te
bespreken.

Hanna Rijken op 26 april

Op zondag 26 april is Hanna Rijken, onze ‘musical
advisor’, weer te gast in de Nederlandse Kerk. Na de
dienst oefenen we onder haar leiding een nieuw
ordinarium voor de Maaltijd van de Heer en gezongen
gebeden. U bent zeer welkom om mee te zingen,
zangervaring of niet. Laat u inspireren door het
enthousiasme en de kundigheid van Hanna!

Zondag 3 mei- dienst in Norwich

Gesterkt door de opkomst vorig jaar organiseren wij
ook dit voorjaar een dienst in de Kathedraal in Norwich.
De dienst is op zondag 3 mei om 14.00 uur. Na afloop is
er een ‘high tea’. U bent allen zeer welkom, ook een goede
gelegenheid om een mooie stad te ontdekken en met de
Nederlandse gemeenschap in Norfolk kennis te maken.

Gastpredikanten

Op 12 april gaat Leonora Visser ‘t Hooft voor in de
Nederlandse Kerk. Zij is predikante van de United
Reformed Church in St Albans, en zoals zich laat raden
in Nederland grootgebracht. Op 3 mei is oud predikant
Juup van Werkhoven- Romeijn (Edam) te gast, op 17 mei
onze consulent Claartje Kruijff en op 31 mei oud predikant
Klaas Koffeman (Den Haag). Over de dienst op 3 mei
schreef Juup van Werkhoven: van 2 tot 9 mei gaat de
Protestantse Gemeente Edam op reis. Met 40 deelnemers gaan
we naar Engeland. Het thema van de reis is de Engelse
Reformatie en de Nederlandse Reformatie in Engeland.
We beginnen met een bezoek aan de Nederlandse Kerk, waar
ik op 3 mei mag voorgaan. Het bezoek aan de Nederlandse Kerk
is voor ons bijzonder omdat ons bezoek valt in de week waarop
wij in Nederland herdenken dat we 70 jaar geleden zijn bevrijd.
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 www.dutchcareathome.com
info@dutchcareathome.com
mobiel: 07968 129490
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‘Unstuck in time’
Ambassade van het
Koninkrijk der Nederlanden
Nationale Dodenherdenking
Maandag 4 mei 2015 om 19.00 uur

‘Opdat Wij Niet Vergeten’
De Nationale Dodenherdenking van alle burgers en
militairen die, sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, in oorlogssituaties, terreurdaden en bij
vredesmissies - in het Koninkrijk der Nederlanden of
waar ook ter wereld - zijn omgekomen, vindt plaats op
maandag 4 mei 2015 op het Nederlandse Ereveld van ‘Mill
Hill Cemetery’ Wise Lane, Mill Hill, te Londen NW7 2RR.

Een paar weken geleden was ik in London voor een
dienst in Austin Friars. Ik ga dan ook altijd naar Tate
Modern. Dit keer: Conflict Time Photography.
Foto’s van conflicten seconden, dagen, weken, een maand,
maanden, een jaar, jaren, tot een eeuw na het conflict.
Wonden helen langzaam. De gevolgen van Hiroshima zijn
nog te zien in het landschap, aan mensen, in musea. Met
de eerste wereldoorlog is dat niet anders. Bijzonder aan
de tentoonstelling was dat de foto’s waren gerangschikt
naar de tijd die ze van het conflict scheidden. Dus keerde
Hirsohima telkens terug. En de eerste wereldoorlog.
Hrair Sarkissian toont in 2011 hoe complex herinnering
wordt in de loop der jaren, 96 jaar na de genocide op
de Armeniërs. Sarkissians familie vluchtte naar Syrië.
We zien archiefkasten, gefotografeerd bij natuurlijk licht:
archieven in Istanbul, uit de tijd van het Ottomaanse rijk.
Duister - licht, beschikbare - niet beschikbare informatie,
erkende en niet-erkende identiteit.

Tijdens de plechtigheid zal Ambassadeur Laetitia van
den Assum een krans leggen namens de Nederlandse
Regering.
Tevens zullen kransen worden gelegd namens de
Nederlandse Strijdkrachten, de Engelandvaarders, de
Dutch Associations en het Nederlandse Verzet. Een
bloemstuk zal worden gelegd namens de Nederlandse
Kerk.
Bij het leggen van de kransen zullen kinderen van de
Nederlandse Regenboogschool assisteren.
Na het leggen van de kransen zal de predikant van de
Nederlandse Kerk in Londen, Ds. Joost Röselaers, een
gedenkwoord uitspreken.
Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld.
U wordt verzocht vanaf 19.00 uur te verzamelen in de
kapel op de begraafplaats. In de kapel is er gelegenheid
om het bezoekersregister van het ‘Nederlandse Ereveld’
te tekenen. Tevens is er gelegenheid koffie / thee /
limonade met cake te gebruiken. Om 19.55 uur zal de
plechtigheid op het Nederlandse ereveld aanvangen.

Route naar ‘Mill Hill Cemetery’
Eigen vervoer:
Vanuit Londen kunt u het best de A1 in noordelijke
richting rijden tot aan de rotonde Mill Hill Circus, deze
rotonde geheel nemen en na +/- 50 meter dezelfde A1
terugrijden richting Londen. Vlak voor het Esso
benzinestation links af (Daws Lane B1416). Vervolgens
bij de T-splitsing rechts af, Wise Lane volgen. Aan het
einde van de weg vindt u de ingang van de begraafplaats.
Er is slechts beperkte parkeergelegenheid aanwezig.
Openbaar vervoer:
Met openbaar vervoer is Mill Hill East underground het
dichtstbijzijnde station (Northern Line). Loopafstand naar
de begraafplaats ongeveer 15 minuten.

Richard Peter: Dresden, 7 maanden na het bombardement op de stad

De tentoonstelling en catalogus verwezen naar Kurt
Vonneguts Slaughterhouse-Five. Eindelijk ook gelezen.
Vonnegut vertelt, jaren na dato, hoe hij als
krijgsgevangene de totale vernietiging van Dresden
heeft meegemaakt in een oud slachthuis. De hoofdfiguur
raakt ‘unstuck in time’. Dat is wat gebeurt met de
opeenvolgende series foto’s op de tentoonstelling,
ze raken 'unstuck in time' like the narrative in
Slaughterhous-five, shifting without warning from one
moment in history to the next’ (Catalogus p1).
Ik dacht: in zekere zin is liturgie Conflict Time Photography.
Tweeduizend jaar na het conflict Jezus vs. Rome/
Jeruzalem zien we de sporen, zoeken we wel en niet
beschikbare informatie, grijpen we terug op beelden van
eerdere jaren. En geloven we in de Geest die het verleden
ineens weer heden maakt. De Geest die het conflict altijd
weer oprakelt. We zijn nog niet thuis en ‘unstuck in time’.
Marcel Barnard
Hoogleraar Protestantse Theologische Universiteit
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Vanuit de kerkenraad

Terugblik: muziek workshop, en
herdruk boekje ‘The Dutch Church’

De muziek workshop met onze ‘musical advisor’ Hanna
Rijken was weer een succes en er waren veel kinderen
aanwezig. Voorafgaand aan de dienst studeerden zij
kinderliederen in, die voortaan gezongen zullen worden
tijdens diensten met kinderkerk. In de dienst waren zo’n
60 mensen, zodat de liederen mooi door de kerk klonken.

Jubileum KWF

Op 24 april viert het Koning Willem Fonds haar 140 jarig
bestaan. Het is bijzonder dat het KWF heeft besloten om
haar jubileum met een 'Service of Thanksgiving' te vieren,
dit toont hoe hecht de banden tussen de kerk en het KWF
zijn. Een lid van het Nederlands Koninklijk Huis komt op
die dag naar Londen voor de viering. Het zal dus een hele
speciale dienst zijn!

Gemeentevergadering

Op 19 april 2015 vindt de gemeentevergadering plaats
waar iedereen van harte welkom is.
De commissie bestuurlijke vernieuwing zal verslag doen.
Het 10 punten plan over wat de predikant en kerkenraad
willen voor de komende 2,5 jaar zal worden besproken.
Het plan zal per email gestuurd worden en een kopie
ervan kan ook bij het kantoor gevraagd worden. Tevens
zullen de financiën besproken worden.
De kerkenraad

Bestuurlijke vernieuwing: leden,
inspraak en verantwoording
Margreet en Ubbo Wiersema en Joost Röselaers

Het herdrukte boekje ‘The Dutch Church’ is herzien door
Margreet en Ubbo Wiersema. Op zondag 1 maart werd
het officieel overhandigd aan Joost. Een grote dank
hiervoor aan Margreet en Ubbo.

Financiële Commissie

We zijn voor het eerst bijeengekomen met de Financiële
Commissie op dinsdag 24 februari. Tijdens de vergadering
hebben we de belangrijkste ontwikkelingen in de
financiële positie van de kerk tijdens de afgelopen jaren
doorgenomen, en een begin gemaakt met een vooruitblik
voor de komende periode. Het plan is om één keer per
kwartaal bij elkaar te komen en de financiële gang van
zaken in het voorafgaande kwartaal door te nemen, en
eventueel vragen naar de financiële administratie en/of
de KR te formuleren. Ook zullen we tijdens het komende
gemeenteberaad rapporteren over de bevindingen en de
belangrijkste cijfers over het afgelopen jaar.

Kosters

George Rudolph & Rein Roos

Austin Friars in the picture

Onze kosters Rein en
George zijn inmiddels
al 12,5 jaar bij ons,
namens de
kerkenraad heel
hartelijk dank voor
al het werk dat ze
verrichten!

Het gebouw van Austin Friars staat de afgelopen tijd in
de schijnwerpers, zowel op televisie als in een film: BBC 2
showed the TV series Wolf Hall about the rise to power of
Thomas Cromwell, who lived at Austin Friars, next to the
Dutch Church. Ook werd in Austin Friars de film Mission
Impossible 5 opgenomen. En in de predikantenkamer van
de kerk mocht Tom Cruise weer op verhaal komen!

De wijze waarop de Nederlandse Kerk in Londen
is georganiseerd is vastgelegd in twee documenten:
het ‘supplemental charter’ uit 1985 en de kerkorde die
in december 1990 werd aangenomen. Op verzoek van de
kerkenraad heeft de werkgroep nagedacht over manieren
waarop de structuur van de Nederlandse Kerk een meer
democratische basis zou kunnen krijgen en de
betrokkenheid bij de kerk vergroot zou kunnen worden.
De werkgroep is van mening dat dit kan worden
bewerkstelligd door duidelijker te formuleren wie lid is
van de gemeente en te bepalen op welke punten de leden
inspraak hebben en verantwoording aan de leden wordt
afgelegd.
Leden: Volgens de huidige kerkorde kan men lid
worden door doop en belijdenis of attestatie. Velen
van ons zijn volgens deze definitie geen lid van de
Nederlandse Kerk in Londen. De werkgroep stelt voor de
definitie uit te breiden met de toevoeging dat men ook lid
kan worden door instemming met de grondslag van de
Nederlandse Kerk zoals deze is geformuleerd in artikel 1
van de kerkorde: 'De Nederlandse Kerk in Londen is een
gemeenschap van mensen die in verbondenheid met de
kerk der eeuwen hun geloof belijden in de God en Vader
van hun Heer Jezus Christus, die op Hem hun hoop
stellen en die in zijn Geest van liefde hun naasten tot
zegen willen zijn.' Een financiële bijdrage is geen
voorwaarde om lid te zijn/worden.
Inspraak en verantwoording: Belangrijke
beleidsbeslissingen, benoemingen van kerkenraadsleden
en predikant en het financiële beleid zijn de belangrijkste
onderwerpen die in dit kader zijn geïdentificeerd.
In de komende maanden zullen de mate waarin en
wijze waarop de leden inspraak hebben verder worden
uitgewerkt. De gemeentevergadering op 19 april is een
goede gelegenheid om hierover met u van gedachten
te wisselen.
Namens de werkgroep, Ria Zegwaard
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Austin Friars then and now!
Rosalind writes:

When I was seventeen, I attended a lecture by the great
historian Sir Geoffrey Elton. His best-selling magnum
opus - England under the Tudors - constituted our sole
A-Level textbook, which probably explains why my friend
and I were prepared to travel to another school and that
on a Saturday afternoon to hear him speak.
An expert on the reign of
Henry VIII, Elton was the
first person to suggest that
Thomas Cromwell was
rather more than the upstart
son of a blacksmith. In fact
he promoted Cromwell as
the visionary genius who,
during the English
Reformation, had
introduced modern
bureaucratic government
Thomas Cromwell
in place of medieval feudalism. While this idea is now
widely challenged, those of you who have been watching
the splendid BBC2 Wolf Hall series will realise that
Hilary Mantel’s Thomas Cromwell, alias Mark Rylance,
was never a force to be trifled with.
Cromwell also lived at Austin Friars where, as a result of
forcibly buying up surrounding properties, he was able
to build an impressive three-storied palace on what
is now the Drapers’ Hall. Covering an extensive two
acre site, it boasted over fifty rooms arranged around
three courtyards. His neighbours, residing around the
Augustinian friary church on the site of which the Dutch
Church now stands, were the very monks he so despised.
In 1538 he would dissolve their monastery, before, two
years later, he too fell from grace. Cromwell’s summary
execution meant that plans for upgrading his own
property, in the form of a tennis court and bowling
alley, were never carried out. However, this avid property
developer would certainly have approved of George’s
recent use of state funding to upgrade the technological
prestige of the Dutch Church.

George writes:

I first heard about the Super Connected Cities Programme
through the Mayor of London’s office. They administer
a broadband connection voucher scheme to help provide
small businesses access to high speed Internet. At that
moment, last November, the church was about to host
the Omidyar Conference on Governance and Citizen
Engagement, and the client was planning to live-stream
the conference over the Internet. This would require a
much greater capacity than our single conventional phone
line with broadband. Because of time constraints, the
solution on this occasion entailed placing a temporary
satellite dish on the roof of neighbouring Augustine
House; but we needed a permanent solution on the
premises for the Dutch Church to become a premier
conference venue in the City. Fibre optic technology
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is not yet widely available in the Square Mile, and even
with a subsidy for installation, the on-going costs were
considered too prohibitive.
After a call to the Mayor’s office and sorting through
various potential alternatives, I found the solution:
a special box that bonds together several phone
lines - each with Internet broadband - simultaneously
connecting to a 4G mobile phone network for extra
bandwidth.
The Dutch Church now offers high-capacity Internet,
and in February we successfully hosted a technology
conference with representatives from Google, Apple and
Facebook. We are truly a unique 21st century conference
venue with a fascinating historic legacy.
Rosalind Janssen
George Rudolph

Diaconie collecte in april
War Child

War Child is een internationale
hulpverleningsorganisatie die hard
werkt om in de meest gevaarlijke
oorlogsgebieden in de wereld, kinderen
en jonge mensen bescherming te bieden.
Op dit moment zijn maar liefst meer dan
15 miljoen kinderen slachtoffer van geweldadige oorlogen
in de wereld, hen worden de basale kinder rechten zoals
toegang tot scholing en veiligheid onthouden en zij
ondervinden persoonlijk het reële gevaar van geweld,
misbruik en verwaarlozing. Zij ontberen de veiligheid van
hun eigen huis en zijn vaak van hun ouders gescheiden
en staan bloot aan de meest verschrikkelijke gevaren.
De visie van War Child is een wereld waarin kinderen
niet meer uiteengereten worden door oorlog. Afgelopen
jaar hebben War Child’s teams in het veld meer dan 90,000
kinderen geholpen, hen tegen misbruik beschermd, weer
naar school laten gaan en hen laten uitkijken naar een
betere en vrolijkere toekomst. Jammer genoeg is er steeds
meer werk voor War Child te verrichten. Waar dan ook,
in Syrie, of de Congo, of in Irak, kinderen zijn
buitengewoon kwetsbaar, een doelwit op school,
geselecteerd voor gewapende groeperingen en iedere
dag levend onder de dreiging van een aanval. Oorlog
vernietigt families, vernietigt hele gemeenschappen
waarin kinderen voorheen konden rekenen op een veilige
en tevreden toekomst en geeft de kinderen als alternatief
een beangstigende wereld vol gevaren en onzekerheid.
Met uw genereuze gift is War Child in staat om meer
kinderen de meest belangrijke bescherming te bieden
ten tijde van een gewapende crisis en ook voor de periode
die volgt en daarmee voortdurende ondersteuning te
verstrekken om deze kinderen te helpen een leven
zonder angst en geweld op te bouwen. De diaconie van
de Nederlandse Kerk Austin Friars beveelt deze collecte
van harte bij u aan.
Jacob Tas,
trustee War Child
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In Focus: Ferdinand Hooft Graafland

dan mijn dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast vormt het
voor mij een stukje Nederland in Londen. En vooral is het
een mooie manier om iets voor een ander terug te doen.
In al mijn handelen probeer ik een redelijk goed mens te
zijn, dat speelt op de achtergrond toch altijd mee.

1. Waar kom je vandaan,
en hoe ben je in Londen
terecht gekomen?
Ik ben in Rotterdam geboren.
Op mijn 16e zijn wij naar
Wassenaar verhuisd waar ik
de laatste twee jaar van mijn
middelbare school heb
doorgebracht . Daarna heb ik
rechten in Utrecht gestudeerd.
Na mijn militaire dienst ben
ik bij de Nederlandse vestiging
Ferdinand Hooft Graafland van de Amerikaanse bank J.P.
Morgan in Amsterdam gaan werken. Deze bank zond mij
in 1985 uit naar Londen, wat toentertijd het mekka van
de financiële wereld was. Ik zou oorspronkelijk voor twee
jaren in Londen blijven, maar gelukkig vroeg JP Morgan
mij om in Londen aan te blijven wat heel goed uitkwam
omdat ik daar inmiddels mijn toekomstige vrouw had
ontmoet. Zij is Amerikaanse en wilde het liefst in Londen
blijven omdat dat voor ons 'neutraal' terrein was. Wij
hebben hier samen ons leven opgebouwd en wonen nog
steeds naar tevredenheid in Fulham. Onze drie dochters
zijn hier geboren en opgegroeid. Zij zijn volledig Engels,
de enige drie Nederlandse termen die mijn oudste dochter
kent zijn: ‘mijl op zeven’, ‘broodje kroket’, en ‘fiets’. De
dochters zijn alle drie gedoopt in de Nederlandse Kerk.
Tijdens hun schooljaren gingen we naar de Anglicaanse
kerk waar hun school aan verbonden was.

4. Voel jij je thuis in Londen?
Ik ervaar Nederland nog steeds als thuis, en vind het
heerlijk als ik er ben. Ik ben een familiemens, en verheug
mij er altijd weer op om mijn familieleden terug te zien.
Maar ik denk niet dat we ooit voorgoed naar Nederland
terug zouden gaan. We vinden het hier heerlijk en gek
genoeg zien we zelfs na dertig jaar Londen toch nog
steeds als een avontuur.
Daarnaast geniet ik van de kunstzinnige en internationale
sfeer die hier heerst. En ik zou vooral het leven dat mijn
vrouw en ik hier hebben opgebouwd niet meer willen
missen!
Ferdinand Hooft Graafland werd geinterviewd
door Joost Röselaers

In de bibliotheek van de kerk spreek ik met Ferdinand
Hooft Graafland, trustee van het Koning Willem Fonds en
lid van de commissie ‘bestuurlijke vernieuwingen’ van de
Nederlandse Kerk.

2. Kom je zelf uit een kerkelijk gezin?
Mijn ouders waren Nederlands Hervormd. Ik ben
gedoopt,ben naar zondagsschool gegaan en heb
catechisatie gevolgd dus godsdienst speelde altijd wel
een rol. In het kerkelijke leven van mijn familie is mijn
oom Ds. Willem Dijckmeester altijd belangrijk geweest.
Hij was betrokken bij de dopen, huwelijken en
begrafenissen in de familie. Hij heeft ook onze
huwelijksdienst geleid.
3. Hoe kwam je terecht bij de Nederlandse Kerk en het KWF?
In mijn eerste jaren in Londen kwam ik met enige
regelmaat in de kerk, en lieten wij zoals gezegd onze
dochters hier dopen. De laatste jaren komt het er wat
minder van. Dat heeft voornamelijk praktische redenen:
wij zijn in het weekend vaak buiten Londen. Toen mijn
moeder stierf heb ik het verlangen ervaren om naar de
kerk te gaan. Daar zit voor mij de kracht van de kerk:
een ontmoetingsplaats waar je elkaars kwetsbaarheid
kunt delen. Ik zou graag deelnemen aan activiteiten door
de week, bijvoorbeeld een Diner Pensant, of een
inleidingscursus op de Bijbel.
Ik ben sinds 2005 trustee van het Koning Willem Fonds.
Het sprak mij direct aan, omdat het iets totaal anders is

Diaconie collecte in mei

Freedom from Torture
heeft als visie: een
wereld vrij van
marteling! Maar zo
lang er mensen nog gemarteld worden, helpt Freedom
from Torture de mensenrechten van overlevenden te
herstellen d.m.v. revalidatie en bescherming.
Ook worden regeringen en organisaties die mensen
folteren ter verantwoording gehouden. Individuen en
gezinnen met complexe psychische, lichamelijke en
sociale behoeften als gevolg van marteling, hebben
toegang tot aangepaste revalidatieverlening.
Alles wordt gedaan om hun te beschermen van verdere
marteling door het voorbereiden van medisch-juridische
rapporten en het voorkomen om teruggestuurd te worden
naar hun land van herkomst. Sinds Freedom from Torture
werd opgericht in 1985, zijn er meer dan 50.000 mensen
uit vele landen verwezen voor hulp, wat
aanduidt dat martelingen wijd en zijd
beoefend worden. Meer dan 71% van
de 1.251 cliënten geholpen in 2013,
kwamen uit 10 landen: Sri Lanka, Iran,
Afghanistan, de Democratische Republiek
Congo (DRC), Pakistan, Turkije, Kameroen, Nigeria, Irak,
en Zuid-Soedan. Martelen wordt gebruikt om een klimaat
van angst aan te jagen en om mensen tot vluchten te
dwingen. Slachtoffers worden aangevallen vanwege hun
ras, etnische afkomst, geslacht, religieuze, culturele of
politieke overtuigingen. Op de website van Freedom from
Torture: www.freedomfromtorture.org/survivor-voices/7225
kunt U meer ervaren over de cliënten zelf, hun
getuigenissen, het werk van de 69 full-time en 101
part-time medewerkers , de 190 vrijwilligers en de
vijf centra verspreid over het hele Verenigd Koninkrijk.
Wij hopen dat u het met ons eens bent dat dit doel
onze steun waard is!
Namens de diaconie,
Nina Booth
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Kerkdiensten

Agenda

De morgendiensten beginnen om 11.00 uur

April 2015

3/4 Goede Vrijdag, wit/rood
Maaltijd van de Heer
Muzikale bijdrage door vocaal ensemble
o.l.v. Greg Hallam
Ds. Joost Röselaers
5/4 Pasen, wit
9.30 Paasvroegdienst
10.00 Paasontbijt
11.00 Paasdienst, tweetalig
Kinderkerk
Ds. Joost Röselaers
12/4 Tweede zondag van Pasen, wit
Ds. Leonora Visser ‘t Hooft (St. Alban’s)
19/4 Derde zondag van Pasen, wit
Ds. Joost Röselaers
Gemeenteberaad na afloop van de dienst
26/4 Vierde zondag van Pasen, wit
Ds. Joost Röselaers
Maaltijd van de Heer
M.m.v. Hanna Rijken, adviseur kerkmuziek
3/5 Vijfde zondag van Pasen, wit
Ds. Juup van Werkhoven (Edam)
3/5 14.00 uur Dienst in Kathedraal van Norwich
Ds. Joost Röselaers
10/5 Zesde zondag van Pasen, wit
Ds. Joost Röselaers
Kinderkerk
17/5 Zevende zondag van Pasen, wit
Ds. Claartje Kruijff consulent (Laren)
24/5 Pinksteren, rood
Ds. Joost Röselaers
31/5 Trinitatis, wit
Ds. Klaas Koffeman (Den Haag)
7/6 Eerste zondag na Trinitatis, groen
Ds. Joost Röselaers
Maaltijd van de Heer

Leesrooster

(Onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk)
3/4
5/4
12/4
19/4
26/4
3/5
10/5
17/5
24/5
31/5
7/6

Exodus 12: 21-28, Hebreeën 9: 11-15, Johannes 13
Jesaja 25: 6-9, Kolossenzen 3:1-4, Lukas 24: 13-35
Jesaja 26: 1-13, Johannes 20: 24-31
1 Korinthiërs 10: 23-11:1; Johannes 10: 1-16
Psalm 33, Lucas 24: 36-52
Deuteromium 4:32-40, Johannes 15: 1-8
Psalm 32, Lucas 19: 1-10
Exodus 19: 1-11, Johannes 17: 14-26
Genesis 11: 1-9, Handelingen 2: 1-24
Exodus 3: 1-6, Johannes 3: 1-16
Genesis 2, Openbaringen 22: 1-5

Do 9/4 18.30 'Diner Pensant' Jan Louis Burggraaf
Di 14/4 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
19.00 Dutch Centre 'Talk' Joris Luyendijk
Zo 19/4 12.30 Gemeente vergadering
Vr 24/4 17.00 KWF jubileum/opening Dutch Centre
Za 25/4 13.00 Neerlandia Koningsfeest, deur open 12.30
Ma 27/4 18.00 Dutch Centre Koningsdag/King's Day!
Di 28/4 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
Mei 2015
Ma 4/5 19.00
Di 5/5 12.00
Di 12/5 11.00
Wo 13/5 19.30
Do-Zo 14 t/m 17/5

Dodenherdenking Mill Hill
Lunch bezoekgroep samen met de Cirkel
Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
Literatuurkring, 'Kwartet' Anna Enquist
Dutch Centre Film Festival
Zie website: www.dutchcentre.com
Di 26/5 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
Wo 27/5 12.30 NCL lunch Peter Wakkie ABN/AMRO

Kerkenraad bericht

Martijn Proos heeft zich bereid verklaard om
tot de kerkenraad toe te treden. We zijn erg blij
met zijn besluit. Martijn werkt in de City en komt
meestal met zijn vrouw en twee kinderen naar
de kerkdienst als er kinderkerk is. Indien er
tegen deze benoeming bezwaren zijn willen
wij u verzoeken dit op korte termijn kenbaar
te maken bij de kerkenraad.
(Ingezonden mededeling)

Waarom heeft mijn kind moeite met rekenen?
Waarom kan mijn kind zich zo slecht concentreren?
Is mijn kind beneden- of bovengemiddeld begaafd?
Waarom vindt mijn kind slecht aansluiting bij de
andere kinderen in de klas?
Kinderpraktijk Roos is een Nederlandstalige praktijk
voor orthopedagogiek.
U kunt vrijblijvend contact opnemen om eens te
praten over de ontwikkeling van uw kind.
Annerosedegier@gmail.com
07800566412
www.kinderpraktijkroos.com
Anne-Rose de Gier studeerde orthopedagogiek aan
de Universiteit Leiden en heeft een brede ervaring
opgedaan in onderwijs
en onderzoek.

Kopij voor Kerknieuws
sturen naar ditte@btconnect.com
t.a.v. Ditte Donnelly
Uiterste datum voor kopij
voor het nummer van juni/juli

vrijdag 15 mei 2015

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

