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Een groene twijg in de winter
Grote verwachtingen

mensen niet veilig zijn en kwetsbare vluchtelingen
worden ingezet in een politiek steekspel tussen landen.

Groene twijg
De adventstijd is aangebroken, een tijd van grote
Gelukkig gaat het gedicht verder, de onmacht die hoop
verwachtingen. Verwachtingen over een rijk van vrede
weerspreekt voorbij. Want in het donker is er altijd een
dat komen gaat, verwachtingen over een groot licht dat
teken van leven.
het donker in ons leven verdrijft, verwachtingen over
Uit het dode hout geboren
een kind door God naar de wereld gezonden om ons te
al aanwezig in de nacht
bevrijden. Een kind dat een wereld van verschil zal
groeit een twijg de angst te boven,
maken. Dat is waarop we hopen. En we willen daarbij
groene bron van levenskracht.
het liefst op korte termijn al resultaat zien. Wij willen
Zo’n levensteken hebben we broodnodig in de donkere
onze hoop werkelijkheid zien worden. We blijven
nacht. En zo’n beeld geeft mij hoop. Al realiseer ik me
daarbij natuurlijk realistisch en we weten dat de
wel dat dit beeld van de groene twijg als
wereldvrede niet vóór kerst te verwachten
levensteken goede ogen vergt. De hoop en
is, maar nieuws over een kerstbestand in
verwachting die hier wordt beschreven is
oorlogsgebied zal mooi zijn. Een overheid
niet de verwachting van een zee van licht,
die belooft toch een stapje harder te zullen
geen hemels engelenkoor, geen stralende ster.
lopen om de klimaatcrisis aan te pakken,
De hoop zit hem in een kleine groene twijg
zou winst zijn. En het coronavirus is een
ontsproten aan dood hout. Klein, haast niet te
blijvertje weten we inmiddels, maar wat
zien, maar vol levenskracht en groeipotentie.
hopen we dat de ‘boostervaccins’ een
En zo dacht ik, om de groei te kunnen zien,
verschil zullen maken, zodat we met kerst
om te ervaren dat uit die twijg een boom kan
wel gewoon onze familie kunnen opzoeken,
groeien heb je ook veel geduld nodig.
zonder bang te zijn voor een besmetting
met heftig ziekte verloop. We hebben grote
Een groene twijg
Lange lijnen
verwachtingen en ook al weten we dat niet alles direct
Omdat we vaak zo gericht en gefocust zijn op de korte
haalbaar is, willen we toch graag op korte termijn resultaat
termijn resultaten, lopen we vaak aan de groene twijgen
zien, al gaat het maar om een bescheiden winst.
voorbij. Dat realiseerde ik me des te meer toen ik begin
Onmacht die hoop weerspreekt

Ik las daarover een mooi gedicht van Margreet Spoelstra.
waarin ze prachtig beeldend beschrijft dat we als mensen
hoop en verwachting nodig hebben om het donker en
duister door te komen.
Donker zijn soms mensendagen
als de onmacht hoop weerspreekt.
Nergens sporen van een teken
dat de ban van wanhoop breekt.
Zo kunnen wij ons regelmatig voelen; ten prooi gevallen
aan de onmacht die hoop weerspreekt. Wanhopig, nu
er nog steeds geen echte oplossing voor het coronavirus
in het verschiet ligt. Onmachtig, na een tegenvallend
akkoord op de klimaattop in Glasgow, waarmee de wereld
niet echt geholpen is. En vol wanhoop en ontreddering
over zoveel plekken op de wereld waar oorlog heerst,

november een week op het eiland Iona doorbracht, een
plek waar bijna 1500 jaar geleden St. Columba arriveerde
om Schotland te kerstenen, een plek met een rijke en
lange geschiedenis en ook een plaats waar je temidden
van de natuur en elementen even afstand kunt nemen
van alle hijgerigheid die we in het hier en nu zo vaak
ervaren. ‘Wij bidden hier iedere dag voor de wereld en
haar problemen,’ zei een van de stafleden van de Abbey,
‘We maken ons vaak zorgen, maar we houden ook hoop,
juist omdat je hier op Iona leert dat de korte termijn, maar
korte termijn is. Het gaat uiteindelijk om de lange lijnen.’
Die woorden bleven hangen en neem ik mee in deze tijd
van advent en kerst. Een tijd van hoop en verwachting
waarvoor je in lange lijnen moet durven denken om dan de
groene twijgen te ontwaren, ontluikend vanuit het dode hout.
Ds. Bertjan van de Lagemaat
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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
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Lidmaatschap: Marianne Denney
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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
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verantwoordelijk voor de inhoud van ‘Ingezonden mededelingen’
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Rondom Austin Friars

Terugblik Norwich

Op 26 september waren
we, na een afwezigheid van
twee jaar, weer te gast in de
kathedraal van Norwich voor
een Nederlandse dienst met
aansluitend Afternoon Tea in
de refectory. Het was even
spannend of de viering door
kon gaan, vanwege de
brandstofcrisis die net dat
weekend losbarstte, maar gelukkig konden de meeste
mensen toch naar Norwich komen. Onze komst werd
enorm gewaardeerd en we hopen snel weer terug te
zijn voor een viering in juni 2022.

Terugblik diensten

Op zondag 17 oktober was het feest in de Nederlandse
Kerk. We vierden de doop van Lily Hill en na de dienst
rondde we ons ‘Tafel van 6’ project af met dromen over
de toekomst van onze kerk. Op zondag 31 oktober vierden
we in de kerk, en met veel mensen die via de livestream
meekeken, onze Gedachteniszondag. Het was een mooie
viering en op de avondmaalstafel brandde meer dan
dertig kaarsen. Op zondag 7 november werd de dienst
verzorgd door een groep gemeenteleden. Het was een
bijzondere viering, voorbereid en uitgevoerd voor en
door de gemeenschap. Een geslaagd experiment, waar
we op verder willen bouwen. Ook op zondag 21 november
vond er een bijzondere viering plaats rond Thanksgiving,
of eigenlijk een bijzondere zondag, met na de dienst een
Thanksgiving-lunch en een muzikaal middagprogramma:
‘Memories of the Mayflower’. In het volgende Kerknieuws
een uitgebreider verslag.

Bevestiging Edwin Welman

Het houdt maar niet op met bijzondere vieringen in de
Nederlandse Kerk. Na alle bijzondere diensten in oktober
en november, mogen we op 5 december de bevestiging
vieren van Edwin Welman als nieuw kerkeraadslid en
trustee. Op pagina 7 kunt u in de rubriek ‘In Focus’ meer
over Edwin lezen.

Iona

De tweede week van november bracht ik door op het
eiland Iona. Een reis naar de plek waar Columba bijna
1500 jaar geleden aan land kwam om het Christendom te
prediken in Schotland en Noord-Engeland. Een plek dus
met grote historische waarde en nog altijd een plek waar
je spiritueel op kunt laden. Ik heb genoten van de
wandelingen, de vieringen, de rust en de ruimte op deze
afgelegen plek. Het was wel een hele uitdaging om in
november op het eiland Iona te geraken en ook om het
eiland weer af te komen. Maar dat hoort ook een beetje
bij een pelgrimage. U zult ongetwijfeld in de komende
maanden in de vieringen op zondag en in de vespers
terug horen wat ik in Iona allemaal heb opgedaan.

Diensten rond Kerst

Ook dit jaar hebben we weer een aantal bijzondere
diensten rond kerst: Op dinsdag 7 december om 18.30
uur hebben we onze jaarlijkse Carolavond met een
‘Festival of Nine Lessons & Carols’. En ook dit jaar is
het vocaal ensemble van Greg Hallam weer van de partij
en na de viering is er een receptie in de Social Hall om
elkaar een goede kersttijd toe te wensen. Op zondag 12
december, vieren we traditiegetrouw ons Kerstfeest in
de Nederlandse Kerk. Een feestelijke viering met veel
bekende kerstliederen een bijdrage voor en door de
kinderen van de kinderkerk en dat allemaal rond het
thema: Een groene twijg in de winter. In deze viering
nemen we ook officieel afscheid van Rosalind Janssen
als kerkeraadslid. Zij is ruim acht jaar lang met volle inzet,
van grote waarde geweest voor de kerkeraad en de kerk.
Daar willen we haar in de Kerstviering graag voor bedanken.

Literatuurkring

Met de literatuurkring waren we begin oktober op bezoek
bij Suzanne Hillen in Forest Row voor de bespreking van
het boek ‘Cliffrock Castle’. Het was een hele gezellige dag,
waarin we naast de boekbespreking ook tijd hadden om
te wandelen, te genieten van een heerlijke maaltijd en van
elkaars gezelschap.
De volgende bijeenkomst van de literatuurkring staat
gepland op donderdag 2 december om 19.30 uur.
We bespreken dan het boek ‘De mensengenezer’ van de
Vlaamse auteur Koen Peeters. Dit keer komen we weer
online bij elkaar via Zoom. Mocht je mee willen doen,
laat het me even weten: minister@dutchchurch.org.uk

Gastpredikanten

Wanneer de kerstvakantie aanbreekt hopen we weer
een aantal gastpredikanten te mogen verwelkomen.
Op zondag 19 december hoopt Hanna Rijken voor te
gaan en op zondag 2 januari staat Joost Röselaers op
het rooster. Ik hoop van harte dat Hanna en Joost kunnen
komen vanuit Nederland. We houden u via onze Nieuwsbrief
en website op de hoogte, voor het geval het niet mogelijk
is om uit Nederland over te komen. Op zondag 26
december, Tweede Kerstdag, is er géén dienst in de
Nederlandse Kerk. We zenden die morgen om 11.00
uur een vooraf opgenomen viering uit! Op zondag 30
januari 2022 hoopt ds. Emke Jelmer Keulen weer voor
te gaan. Gelukkig woont Emke Jelmer in Londen!

Tot slot wil ik u allen gezegende Kerstdagen en
een gelukkig Nieuwjaar toewensen. Een jaar vol
betekenisvolle en inspirerende activiteiten en
vieringen waarin we elkaar tot zegen zijn.
Ds. Bertjan van de Lagemaat
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Column

De NBV21 - een decennialang
vertaalproces is afgerond
Wat is het toch kostbaar
dat we een genootschap
hebben dat het mogelijk
maakt om zo zorgvuldig
mogelijk tot een goede
vertaling van de Bijbel
te komen. In 2004
verscheen De Nieuwe
Bijbelvertaling. Tien jaar
werd er gewerkt aan een
nieuwe vertaling voor het
Nederlands taalgebied.
De voornaamste
uitgangspunten waren
Karin van den Broeke
dat deze vertaling ‘brontekstgetrouw’ en ‘doeltaalgericht’
zou zijn.
Het leverde een vertaling op in mooi Nederlands, die
recht deed aan het eigen karakter van ieder bijbelboek en
aan de verschillende literaire vormen in de grondtekst.
Poëzie werd vanaf nu als poëzie weergegeven in het
Nederlands. Er was aandacht voor de voorleesbaarheid
van teksten. Zinsbouw en woordkeus sloten aan bij het
huidige tijdsgewricht.
Reeds bij het verschijnen was echter duidelijk dat er ook
kritiek mogelijk was op deze vertaling. Het NBG beloofde
binnengekomen reacties te verzamelen en te bestuderen
en op termijn met een herziening te komen.
Zeventien jaar later is het zover. Sinds 2004 zijn zo’n
twintigduizend reacties binnengekomen, gerubriceerd en
bestudeerd. Rijp en groen. In de afgelopen drie jaar is
een vertaalteam opnieuw helemaal door de vertaling
heengegaan. Elk vers is opnieuw getoetst aan de meest
recente wetenschappelijke inzichten. Alle reacties zijn
gewogen. De uitgangspunten uit 2004 zijn gebleven.
Nu er inmiddels een complete vertaling als uitgangspunt
lag, was het beter mogelijk om, waar nodig, te letten op
concordantie.
Uiteindelijk werden er zo’n twaalfduizend veranderingen
doorgevoerd. Voor mij is het boek Ruth een mooi
voorbeeld. Bij de overgang van NBG ‘51 naar
De Nieuwe Bijbelvertaling 2004 zagen we dat vertalingen
met seksestereotyperingen grondig aangepakt waren.
In 2004 werd het in de grondtekst gelijke woord als
aanduiding voor Ruth en voor Boaz in het geval van
Ruth vertaald met ‘bijzonder’ en voor Boaz met
‘belangrijk’, waar dat in 1951 nog ‘deugdzame vrouw’
en ‘vermogende man’ was. Wat in deze vertaling
echter nog niet tot zijn recht kwam, is de knipoog die
de Bijbelschrijver geeft met zijn gelijkgekozen woord
op twee plaatsen: ‘deze twee mensen zijn aan elkaar
gewaagd en passen bij elkaar’. In de NBV21 staat nu
op beide plaatsen het woord ‘moedig’.

december 2021/januari 2022

Mooi dat in de Dutch Church deze Bijbelvertaling
gebruikt zal gaan worden vanaf de Eerste Advent 2021.
Een nieuw kerkelijk jaar wordt er daarmee ingeluid.
Daar ben ik, vanuit een dubbelrol op deze plek, blij mee!
Karin van den Broeke
beoogd consulent van Dutch Church/Nederlandse Kerk Londen
bestuursvoorzitter van het Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Vanuit de kerkeraad

In the service on Sunday 12 December Rosalind Janssen
will retire as trustee and ouderling. We hope to see many
of you there to join us in thanking her for her eight years
of dedicated hard work for the kerkeraad.
Sad news for us (but deservedly good news for him):
organist Joe Fort, who has often played during our
services as well as organising choirs and concerts for us,
has been offered the post of Director of Music at St Paul’s
Knightsbridge, a prestigious appointment. Our warmest
congratulations to Joe but we hope to still collaborate in
the future!
Op 5 december doet Edwin Welman zijn intrede in de
kerkeraad, als ouderling/trustee. We hopen dat velen
aanwezig zullen zijn om dit te vieren.
Verslag van gemeentedienst op 7 november jl.
Samen zijn … dat was het thema van de viering op
zondag 7 november. Aangezien onze predikant, Bertjan
van de Lagemaat, op een welverdiende retraite week naar
Iona onderweg was en de gastpredikant uit Nederland
niet kon komen vanwege Covid maatregelen, moest er
een alternatief worden gevonden. Toen in de kerkeraad
de invulling van deze morgen besproken werd, kwam
spontaan naar boven … waarom doen we het niet zelf,
als gemeenschap. Met ondersteuning van Bertjan en een
aantal vrijwilligers is de viering tot stand gekomen.
De overdenking was bijvoorbeeld van zijn hand.
Waarvoor onze dank.
Het was een eerste keer dat we dit als gemeenschap
deden, maar zeker niet de laatste keer. Kan het beter,
wellicht, moet het anders, misschien … maar waar
mensen zijn daar is God. God is in ons, God is met ons
en God is voor ons. De vorm, de wijze waarop we die
zondagmorgen vierden was niet het belangrijkste, het
ging/het gaat om de inhoud en om het samen zijn. Samen
vierden wij die morgen onze gemeenschap en het feit
dat God in ons midden is. Wij zijn dankbaar wat ons is
gegeven. Individueel en als gemeenschap loven wij Hem.
Dat loven gebeurt niet alleen door mensen, maar door
alle schepselen. Vandaar dat wij in deze viering op
verschillenden momenten stil hebben gestaan bij COP26.
Immers het geschenk van God aan ons mensen mag niet
aan glans verliezen.
De kerkeraad

Kerknieuws

Waarderende
Gemeenteopbouw: Verbeelden
Op zondag 17 oktober werd na alle ‘Tafel van 6’
bijeenkomsten in de zomer nog één keer een workshop
gehouden als afsluiting van ons Waarderende
Gemeenteopbouw project.
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te zorgen dat het bovengenoemde droombeeld ruim
voor 2025 werkelijkheid kan worden.
De werkgroep bestaat uit Martine Boesveld, Ditte Donnelly,
Talitha Frohn, Bertjan van de Lagemaat, Eddy Reefhuis en
wordt begeleid door Els Deenen

Nieuws uit de kinderkerk

Het is inmiddels echt herfst met bijna kale bomen en
vroege donkere avonden. Langzaamaan beginnen de
plannen voor de kerstdienst dan ook vorm te krijgen.

In een verbeeldingsoefening maakten we een sprong van
vier jaar vooruit in de tijd: hoe zou het er dan uit kunnen
zien in de Nederlandse Kerk/Dutch Church? We kwamen
met elkaar tot de volgende verbeelding:
'Als je in 2025 op zondagmorgen vanuit de ondergrondse aan
komt, zie je van verschillende kanten mensen aan komen lopen
die ook richting de kerk gaan, jong en oud. Binnenkomend hoor
je boven al mensen zingen, beneden kun je in de keuken een
kopje koffie halen. In de keuken is het kookteam de lunch al aan
het voorbereiden en je ruikt appeltaart.
Er is sprake van gezellige bedrijvigheid in de kerk. Wanneer
je zo door het kerkgebouw loopt voel je je welkom in een
gemeenschap die inclusiviteit uitstraalt.
Er zijn ook kinderen voor wie al knutselactiviteiten worden
voorbereid en die bijdragen in de dienst door bijvoorbeeld het
zingen van een lied of het spelen van een instrument.
Er is ook samenwerking met andere Nederlandse groepen.
Mensen die al in de kerk zijn voor het voorbereiden van een
middagactiviteit schuiven ook even aan bij de viering. Mensen
die naar de viering zijn gekomen en mee lunchen blijven ook
plakken voor de middagactiviteit.
Ook bij het samen eten is het feestelijk, een aantal mensen
heeft iets voor het eten meegenomen en er staan mooie bloemen
op tafel verzorgd door Rein. Mensen zijn voor verschillende
onderdelen van de dag gevraagd te helpen en doen dat graag.
Ze voelen zich betrokken.'
Verder werden dromen gedeeld over ‘meer mensen’
vooral ook ‘jonge mensen’ en werd er ook gedroomd over
continuïteit in mooie vieringen, mooie (orgel)muziek en
ook werd genoemd dat het mooi zou zijn om in 2025 nog
altijd Bertjan tegen te komen.

Dit jaar zal de kerstdienst op zondag 12 december
worden gehouden. Tijdens de kerstdienst wordt er
meestal door de kinderen een kerstspel gespeeld maar
deze keer
gaat het er
iets anders
uitzien.
We gaan
kijken naar
het plakboek
van Lucas, met daarin de verhalen en afbeeldingen van
Elisabeth en Zacharias die Johannes krijgen, en Maria
en Jozef die Jezus krijgen. Op een bijzondere wijze
willen we met deze verhalen en met onze eigen
verhalen en foto’s een soort familiealbum maken.
We zouden het leuk vinden als jullie willen meewerken
om er weer een speciale kerstdienst van te maken.
Er kan op twee makkelijke en leuke manieren worden
meegeholpen. Het gaat als volgt:
1. Je gebruikt je telefoon/iPad of die van je vader
of moeder.
2. Je gaat op zoek naar leuke foto’s van mooie
gebeurtenissen van het afgelopen jaar en waar
je fijne herinneringen aan hebt overgehouden.
3. Stuur één of twee van die foto’s naar mij op en maak
bij de foto’s een korte beschrijving van de herinnering.
Als je graag over de belevenis wat tijdens de
kerstdienst wilt vertellen kan dat natuurlijk ook.
Muziek mag niet ontbreken tijdens de kerstdienst.
Bespeel je een instrument en vind je het leuk om een
muziekstuk voor te dragen dan maken we daar zeker
ruimte voor tijdens de kerstdienst. Mocht je interesse
hebben en wil je graag een muziekstuk voordragen
en/of foto’s delen, geef dit dan door aan mij:
babettebom@gmail.com

Het is een droombeeld waar we graag mee aan de slag
willen gaan. Daarvoor worden nu hele concrete plannen
uitgewerkt en sommige stappen zijn zelfs al gezet!

Meer weten over de kinderkerk? Op de website van
de Nederlandse Kerk vind je het programma, foto’s,
liedjes en teksten die we maakten. We plaatsen
daarnaast regelmatig berichten op de Facebookpagina
van de Nederlandse Kerk.

De werkgroep heeft haar eindverslag bijna klaar en dit
zal begin volgend jaar aan de kerkeraad worden
gepresenteerd. In het volgende Kerknieuws hoort u meer
over de plannen die uit het traject voortkomen om ervoor

Babette Bom-Proos,
coőrdinator kinderkerk

We hopen bij onze kerstviering op zondag
12 december weer veel kinderen te zien.
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Diaconie collecte in december Diaconie collecte in januari
London Churches Refugee
Plan Zheroes
Plan Zheroes is een organisatie die probeert om
Fund (LCRF)
voedselverspilling tegen te gaan en daarbij tevens
Het London Churches
Refugee Fund (LCRF) is
een liefdadigheidsinstelling
gelanceerd om geld in te
zamelen om kleine subsidies
te geven aan organisaties
die asielzoekers helpen.
De fondsen zijn beperkt
tot projecten in Londen.
Ze leveren niet rechtstreeks diensten aan vluchtelingen,
maar ondersteunen andere goede doelen en doen dit
door middel van de verdeling van deze fondsen.
Er zijn bijna een half miljoen asielzoekers in dit land
van wie de aanvraag om te mogen blijven is afgewezen.
Ze hebben geen recht op werk, uitkeringen, huisvesting,
gezondheidszorg of wettelijke vertegenwoordiging en
leven daardoor berooid en in constante angst.
De meerderheid vertrouwt op de hulp van
vrijwilligersorganisaties, vluchtelingengroepen,
vrienden en familie om te overleven.
De kleine subsidies van de LCRF, via eerstehulp
projecten, kan bijvoorbeeld zijn voor voedsel,
telefoonkrediet, hygieneartikelen, tarieven voor toegang
tot drop-ins, taallessen, advocaten, enz. Tot op heden
hebben ze meer dan £250.000 ingezameld en verdeeld.
Ook zet de LCRF zich in voor actie en ondersteuning
op allerlei fronten die te maken hebben met het welzijn
van vluchtelingen. LCRF wordt gerund door vrijwillige
trustees en een penningmeester die samen al het werk
doen. De administratiekosten zijn bijna nihil.
De diaconie ondersteunt graag dit project en beveelt het
van harte bij u aan.
Namens de diaconie, Wilma Colombo

The diaconie received a message from
Friends of Tower Hamlets Cemetery Park.
In het Nederlands!

Beste Saskia,
Heel hartelijk bedankt voor jullie donatie aan de
Friends of Tower Hamlets Cemetery Park. Uw steun
wordt zeer gewaardeerd. Donaties zoals die van u
stellen ons in staat om het Cemetery Park te beheren
voor natuur, mensen en erfgoed. Als u nog niet
geabonneerd bent, meld u dan aan voor onze
nieuwsbrief: https://fothcp.org/stay-in-touch/
Suzanna Maas - Cemetery Park Officer
The Friends of Tower Hamlets Cemetery Park
suzanna.maas@fothcp.org

voedseltekorten te verhelpen onder de armen in de
gemeenschap. Ieder jaar wordt door bedrijven in het
Verenigd Koninkrijk ongeveer 3 miljoen ton voedsel
verspild, terwijl 8,4 miljoen mensen in dit land moeite
hebben om voedsel te kopen. Als reactie op deze cijfers
heeft Plan Zheroes een voedsel donatie systeem opgezet
wat het voor bedrijven
eenvoudig maakt om de
voedseloverschotten snel
en makkelijk online op te
geven zodat organisaties
in de buurt deze
overschotten kunnen opvragen en dan langs komen
om ze op te halen.
Plan Zheroes werkt ook met voedselmarkten in Londen
en omgeving om voedseloverschotten op te halen en ze
te herverdelen over vrijwilligersorganisaties in de buurt.
Deze overschotten worden dan gebruikt om de armen
in de gemeenschap te helpen. Borough Market is een
goed voorbeeld hiervan en zo is al 50 ton voedsel
herverdeeld. Dat is vergelijkbaar met 100.000 maaltijden!
Op de website van Plan Zheroes: www.planzheroes.org
kunt u meer informatie vinden over deze organisatie.
De diaconie beveelt de collecte ten zeerste bij u aan.
Namens de diaconie, Martine Boesveld

Joseph Fort

Earlier this month, we received
the exciting news that Joe Fort
had been appointed Director
of Music at St Paul’s Church,
Knightsbridge. We are, of
course, absolutely thrilled that
he should be taking up this
Joe Fort
prestigious appointment on Advent Sunday, but so very
sad he will be leaving the Dutch Church after only three
short years. Joe has made a significant contribution to
music at the church, and Anne Page and I could not have
wished for a more gifted and wonderful colleague.
Despite the Covid pandemic interrupting at least half of
Joe’s tenure, one particular highlight must be his
performance last October of Bach’s Cantata Ein Feste Burg
with his choir and ensemble from King’s College London.
Introduced by Judith Weir CBE, Master of the Queen’s
Music, it was an occasion those present will never forget
for its unmitigated joyousness at a bleak period between
lockdowns.
Thank you for everything Joe, we wish you all future
success and happiness.
David Titterington

Kerknieuws

In Focus: Edwin Welman

Elke twee maanden
wordt voor Kerknieuws
iemand geïnterviewd
die op de een of andere
manier betrokken is bij
de Nederlandse Kerk.
Deze keer is Edwin Welman
geïnterviewd. Edwin is al
een tijd bij het Dutch Centre
betrokken als trustee
en zal binnenkort ook
officieel toetreden tot
de kerkeraad van de
Edwin Welman
Nederlandse Kerk. Sinds
de zomer draait hij al mee in de kerkeraad.
Waar kom je vandaan en hoe ben je in Londen terecht gekomen?
Oorspronkelijk kom ik uit Glanerbrug, een dorp tussen
Enschede en de Duitse grens. Inderdaad uit het mooie
Twente. In 2001 ben ik naar Chicago vertrokken voor
mijn werk. Daar heb ik drie jaar gewoond en gewerkt
en in 2004 ging ik naar London. Na twee jaar ben ik
gevraagd om voor ABN AMRO in Dubai (UAE) aan
de slag te gaan. Omdat de financiële wereld behoorlijk
op zijn kop kwam te staan, ABN AMRO de nodige
veranderingen onderging en ik eigenlijk wel uitgekeken
was op de twee seizoenen (warm en heet) in Dubai,
ben ik in 2010 weer terug gekomen naar London.
In wat voor kerk ben je opgegroeid, hoe spelen kerk en
geloof een rol in je leven nu en hoe kijk je daarbij naar
de Nederlandse Kerk in Londen?
Van huis uit ben ik Rooms-Katholiek en als gezin
gingen we iedere zondag naar de kerk. Gedoopt,
Eerste Communie en het Vormsel, alle sacramenten
heb ik meegekregen. De geloofsgemeenschap in
Glanerbrug was/is erg belangrijk voor mij. Ik heb het
nodige vrijwilligerswerk gedaan in de parochie;
jeugdwerk, redactie parochieblad en parochiebestuur.
Ik ben trouwens nog steeds een van de redacteuren
van het parochieblad. Hier in London probeer ik iedere
zondagmorgen naar de kerk te gaan. Dat lukt niet altijd,
maar als het even kan bezoek ik een katholieke kerk in
de buurt. Voor mij een moment van bezinning, even
tot rust komen en hopelijk uitgedaagd worden door de
preek. Een goede preek kom je helaas niet vaak genoeg
tegen. Te vaak is het een theoretisch verhaal met geen
contact punten met mijn dagelijks leven. Zo jammer en
zo’n gemiste kans.
De Nederlandse Kerk is een fantastische historische plek
waar Nederlanders al eeuwenlang bijeenkomen. Graag
draag ik een steentje bij om het gebouw, maar ook die
ontmoetingsplek voor de gemeenschap van Nederlanders
in het VK voor de generaties na ons te bewaren.
Wat heeft jou aangetrokken om in te gaan op de vraag van de
kerkeraad om trustee bij de Dutch Church te worden en wat
hoop je bij te kunnen dragen?
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Zoals gezegd, ik ben praktiserend katholiek en zal dat ook
altijd blijven. Dat heb ik zo vanuit mijn ouders, vanuit mijn
familie meegekregen. Ik zie dat als een geschenk en ben er
dan ook zeer dankbaar voor. De Nederlandse Kerk is voor
mij de verbinding met Nederland, een groep Nederlanders
die samenkomen (en dat al vele eeuwen lang) om hun
geloof te belijden, samen te zingen en te vieren.
Mijn bijdrage zal velerlei zijn en niet in een woord samen
te vatten. Alhoewel, misschien is ‘generalist’ wel van
toepassing. Ik heb nu al als lector opgetreden, met de
cantorij meegezongen, vergaderingen van de kerkeraad
bijgewoond en binnenkort is er een gesprek met een
architect over het gebouw.
We gaan richting de kerstdagen. Kerst is hier in Engeland
iets heel groots. Wat is voor jou belangrijk als het om kerst
gaat en hoe ben jij gewend om kerst te vieren?
Kerst is voor mij een feest wat je met familie doorbrengt.
In de afgelopen 20 jaar, sinds ik uit Nederland ben
vertrokken, is het altijd gelukt om met kerst in Twente
te zijn. Samen in de kerstnacht naar een nachtmis en dan
na afloop samen een broodmaaltijd thuis. Kadootjes doen
wij altijd met Sinterklaas, dus kerst gaat voor ons om
het samenzijn. Samen een wandeling in de buurt, samen
spelletjes doen en samen koken en eten. Vorig jaar
hebben we het in twee groepen gedaan, met name
vanwege Covid. We zijn met vier kinderen thuis en
er zijn nu acht kleinkinderen. Lekker druk als we met
de hele familie bijeen zijn, maar ook super gezellig.
Ik kan mij er nu reeds op verheugen. Wat geloof betreft
moet ik overigens zeggen dat voor mij persoonlijk Pasen
belangrijker is dan kerst. Met Pasen voel ik mij meer een
volger van Jezus Christus dan met kerst en ben ik ook
veel meer met mijn geloof bezig.
Edwin Welman werd geïnterviewd
door Bertjan van de Lagemaat
De diaconie collecte in september
was voor Friends of Tower Hamlets
Cemetery Park, opgehaald £330.00
en overgemaakt £495.00
De diaconie collecte in oktober was voor
St Martin-in-the-Fields, opgehaald £317.50
en overgemaakt £476.25
De speciale collecte op de 5e zondag

oktober (31/10) was voor ‘Emergency
Emergency van
Appeal, school uniforms for children in
Appeal the City of London’ opgehaald £324.03 en
overgemaakt £486.05

Kopij voor Kerknieuws
sturen naar ditte@btconnect.com
t.a.v. Ditte Donnelly
Uiterste datum voor kopij voor het nummer
van februari/maart maandag 17 januari 2022
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december 2021/januari 2022

December 2021 – Januari 2022

Ook in de winter hopen we de kerkdeuren open te
kunnen houden zodat de vieringen bijgewoond kunnen
worden in Austin Friars. Wel gelden er nog altijd een
aantal maatregelen rond afstand houden, ventileren van
de kerkzaal etc. waardoor iedereen met een veilig gevoel
elkaar kan ontmoeten om samen te vieren. We kijken uit
naar onze kerstvieringen op 7 en 12 december.
In de kerstvakantie hopen we op zondag 19 december
Hanna Rijken als gastvoorganger te ontvangen. De dienst
op Tweede Kerstdag (26/12) is een online-viering, op die
dag is de kerk dicht! En in de viering van 2 januari 2022
hoopt Joost Röselaers voor te gaan. Gezien de
ontwikkelingen in Nederland zijn die gastbeurten
nog altijd niet zeker. We zullen u via de wekelijkse
Nieuwsbrief en onze website op de hoogte houden
van eventuele aanpassingen.

Waar zijn we digitaal te vinden:

Website:
Facebook:
YouTube:

www.dutchchurch.org.uk
www.facebook.com/nederlandsekerk
www.youtube.com
YouTube zoekterm: Dutch Church London
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl (Zoek op: Londen)

Kerkdiensten

De zondagsdiensten beginnen om 11.00 uur
28/11
05/12

1e zondag van Advent, paars
Ds. Bertjan van de Lagemaat

2e zondag van Advent, paars
Ds. Bertjan van de Lagemaat

07/12

Dinsdag om 18.30 uur
Festival of Nine Lessons & Carols
Vocaal Ensemble o.l.v. Greg Hallam
Ds. Bertjan van de Lagemaat

12/12

3e zondag van Advent, wit
Kerstviering thema: ‘de groene twijg’
Kerstzangdienst & kinderkerk
Kerstlunch na de dienst
Ds. Bertjan van de Lagemaat

19/12

4e zondag van Advent, paars
Ds. Hanna Rijken (Utrecht)

26/12

Tweede Kerstdag, wit
Géén dienst in Austin Friars
vooraf opgenomen dienst wordt
online uitgezonden
Ds. Bertjan van de Lagemaat

02/01

Nieuwjaarsdienst, 2022, wit
Na de dienst, oliebollen
Ds. Joost Röselaers (Zeist)

09/01

1e zondag na Epifanie, wit
Doop van de Heer
Ds. Bertjan van de Lagemaat

16/01

2e zondag na Epifanie, wit
Ds. Bertjan van de Lagemaat

23/01

3e zondag na Epifanie, groen
Ds. Bertjan van de Lagemaat

30/01

4e zondag na Epifanie, groen
Ds. Emke Jelmer Keulen (Londen)

06/02

5e zondag na Epifanie, groen
Ds. Bertjan van de Lagemaat

Christmas
Services
at the
Dutch Church
Tuesday
7 december

18.30 pm
A Festival of Nine
Lessons & Carols
Readings, hymns & music
Service in English
& Dutch
Minister
Rev. Bertjan van de Lagemaat
Vocal ensemble
led by Greg Hallam
The church is open
from 18.00 pm
After the service you
are invited for drinks
and glühwein

Sunday
12 december
11.00 am
Kerstzangdienst
& kinderkerk

Service in Dutch
& English
Minister
Rev. Bertjan van de Lagemaat
After the service there will be
a festive Christmas lunch
Please let the vergers
know whether you
will attend the lunch
email:
info@dutchchurch.org.uk
Dutch Church, 7 Austin Friars
London EC2N 2HA
www.dutchchurch.org.uk

Hallo 2022

Neerlandia
Nieuwjaarsfeest
Op zaterdag 8 januari
om 13.00 uur in
de Dutch Church
Kijk op de website:
www.neerlandia.org

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

