
Godweet het komt goed
Alles komt goed?!
Alles komt goed. Dat is dit jaar het thema van het 
40-dagenproject van Kerk in Actie. Bij het project horen 
collectedoelen, ideeën voor liturgisch bloemschikken, 
een vastenactie en ook een begeleidend magazine met 
liturgiesuggesties. In de inleiding van dat magazine geeft 
de schrijver ervan direct toe dat die uitspraak ‘alles komt 
goed’ misschien wel wat gemakkelijk klinkt en voor 
veel mensen op deze wereld 
misschien moeilijk te geloven is. 
Dat was ook direct mijn eerste 
reactie toen ik het thema langs 
zag komen. Het klinkt mooi en 
geruststellend, maar komt 
alles wel goed? Met het 
coronavirus is het nog altijd 
niet goed gekomen. Op mijn 
sociale media zie ik berichten 
langskomen van Groningse 
vrienden en kennissen die niet 
meer geloven dat het goedkomt 
met hun huizen in het 
aardbevingsgebied. 
Ze voelen zich vooral in de 
steek gelaten. In de Britse 
politiek lijken dingen niet goed 
te komen, in plaats daarvan 
blijven er almaar slechte 
dingen en schandalen 
uitkomen. En dan hebben 
we het nog niet eens over het 
grote klimaatprobleem, dat 
waarschijnlijk alle korte termijn zorgen van nu binnen 
niet al te lange termijn zal overschaduwen. Hoezo – 
Alles komt goed?

Slaapliedje
Met dat ‘alles komt goed’ heb ik dus moeite. Ofwel het 
betreft een naïef optimisme, of het is een uitspraak die 
ons in slaap wil sussen en ons wil afleiden van alles wat 
ons zorgen baart en uit onze slaap houdt. Het is een beetje 
zoals een moeder die haar kind dat niet kan slapen over 
het voorhoofd streelt en in het oor fluistert; stil maar 
‘alles komt goed’. Ook als ze weet dat dat niet de realiteit is. 

Door dat beeld herinnerde ik mij opeens een prachtig 
Napolitaans slaapliedje dat hoort bij de veertigdagentijd. 
Het lied heet ‘Ninna nanna’ en is een wiegeliedje van 
Maria voor de kleine Jezus. Ze wiegt Jezus met het lied 
in slaap, maar gaat de realiteit daarmee niet uit de weg: 
Slaap, kindje, slaap, slaap mijn zoon, mijn lieveling. Met deze 
tranen en deze stem verlang jij, helaas, verlang jij naar het 
kruis. Nu is het tijd om te slapen, slaap mijn zoon en huil niet, 
de tijd van lijden zal komen. Maar nu is het tijd om te slapen. 
Slaap, mijn lieveling.

Bij dit slaapliedje gaat het 
niet om naïef optimisme en 
ook niet om in slaap sussen. 
Het is een lied vol liefde die 
het duister niet ontkent of uit 
de weg gaat en toch vol hoop 
is en zacht. 
Maria vertelt de kleine Jezus 
dat hem heel wat te wachten 
staat, maar dat hij zich daar 
nu geen zorgen om moet 
maken. Hij moet zijn weg 
gaan met liefde voor de 
mensen en er zullen op die 
weg ook lieve mensen om 
hem heen komen staan.

Godweet het komt goed
Dat liedje geeft hoop. Het is 
een lied dat ons vertelt dat 
je je kruis kunt dragen 
wanneer je wordt omringd 
door liefde en gaat met hoop. 
En Godweet komt het dan 

goed, dicht Huub Oosterhuis, een rechtvaardige wereld 
waar niet de dood heerst. Aan het begin van het gedicht 
klinkt dat aarzelend ‘Godweet komt het goed’. 
Maar aan het einde van het gedicht, dat gaat over je 
wegen gaan en blijven geloven dat er licht is, klinkt het 
opeens overtuigend, want zo zegt Oosterhuis: ‘Godweet 
het komt goed.’ En daar kan ik wel wat mee!

Ds. Bertjan van de Lagemaat

(Op YouTube kun je een prachtige uitvoering vinden van het 
lied Ninna nanna alla Napoletana van Philippe Jaroussky)
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Rondom Austin Friars
Terugblik diensten 
november, december 
In de maanden november 
en december hebben we 
een aantal bijzondere 
vieringen achter de rug. 
Op 21 november stond 
de zondag in het teken 
van 400 jaar Thanksgiving 
en de reis van de Mayflower. 

In de ochtend was er een bijzondere viering met 
aansluitend een prachtig aangeklede en verzorgde lunch. 
Nina Booth en Suzanne Hillen hadden de tafels prachtig 

gedekt helemaal in de stijl 
van het Thanksgiving feest 
en Rein en George hadden 
voor heerlijke 
Thanksgiving recepten 
gezorgd. Ook een aantal 
gemeenteleden had zich 
in de keuken uitgesloofd. 
’s Middags was er nog een 
mooi muzikaal programma 
met teksten over de reis van 

de Mayflower en muziek en zang van het duo ‘One voice, 
one cello and a mad Belgian.’ 
In december hadden we op 5 december eerst de 
bevestiging van Edwin Welman als nieuw kerkeraadslid. 
Daarna volgde op dinsdag 7 december onze Lessons and 

Carols 
viering 
met 
prachtige 
muziek 
verzorgd 
door het 
vocaal 
ensemble 
o.l.v. 

                                                                                      Greg 
Hallam. Met lezers vanuit de verschillende Nederlandse 
organisaties en uit onze eigen gemeenschap. Op 12 
december vierden we vervolgens kerst in een vrolijke 
dienst waarin we een dor stuk hout aan de hand van 
verschillende verhalen tot bloei zagen komen. En we 
namen op bijzondere wijze afscheid van Rosalind Janssen 
als kerkeraadslid met een bijzonder cadeau, een vloertegel 
uit de voormalige kerk. Daarna genoten we van een 
gezellige en heerlijke kerstlunch.

Freedom of the City voor David Titterington
Op woensdag 19 januari werd aan onze organist en 
director of music David Titterington de Freedom of the City 
uitgereikt in een ceremonie in de Guildhall. Na de uitreiking 
vond er een kleine receptie plaats in de Social Hall van de 
Dutch Church. We feliciteren David Titterington met zijn 
verkregen Freedom of the City.

Kerstkaartenactie in samenwerking 
met de Regenboogschool
Samen met vereniging Neerlandia en het Koning Willem 
Fonds hebben we als kerk meegewerkt aan een initiatief van 

de Regenboogschool, 
de Nederlandse 
zaterdagschool in Londen. 
De kinderen hebben 
kerstkaarten gemaakt en 
beschreven en die zijn 
o.a. via de kerk verspreid. 
Onder, met name oudere 
Nederlanders, die in 
het Verenigd Koninkrijk 
wonen, als een kerstgroet 
namens de kinderen. 

Het was een zeer geslaagde actie waarover we heel veel 
positieve reacties hebben gekregen. 

Lectoren en Lectorendiensten
Half november werd er vanuit de kerkeraad en de 
lectorengroep een groepje gemeenteleden geformeerd om 
samen een dienst voor te bereiden omdat het toch weer 
moeilijker werd voor gastpredikanten om naar Engeland te 
komen. Dit werkte heel goed en hetzelfde concept werd op 
2 januari herhaald toen een groep gemeenteleden insprong 
voor Joost Röselaers. Een hele mooie vorm van samen de 
dienst (uit)maken, zoals Els Deenen het in de rubriek 
‘In Focus’ beschrijft (op pagina 7). Nu alle beperkingen 
weer langzaam worden opgeheven heeft de kerkeraad ook 
besloten vanaf eind januari de lectoren weer te betrekken 
bij de lezingen in de vieringen. Ben je geïnteresseerd om 
mee te draaien in het rooster? Laat het me weten.

Literatuurkring ‘Cliënt E.Busken’ 
donderdag 10 maart 19.30 uur
Op donderdag 10 maart hebben we weer een literatuurkring. 
Dit keer bespreken we het boek ‘Cliënt E. Busken’ van 
Jeroen Brouwers. Dit boek waarmee Brouwers in 2021 de 
Libris Literatuurprijs won, beschrijft het leven van cliënt E. 
Busken die is opgenomen in een psychiatrische instelling. 
De literatuurkring begint om 19.30 uur en gaat in ieder 
geval via Zoom! Of we ook met een groep mensen in de 
kerk bij elkaar komen besluiten we zo ongeveer een week 
voorafgaand aan de bijeenkomst via de email. Ook nieuwe 
literatuurliefhebbers zijn van harte welkom aan te schuiven. 
Stuur me gerust een email: minister@dutchchurch.org.uk

Gastpredikanten
We zijn voorzichtig optimistisch over de regels rond 
reizen tussen Nederland en het VK. We hopen dan 
ook in februari en maart weer gastpredikanten uit 
Nederland te verwelkomen. Op zondag 20 februari 
hoopt dr. Mirella Klomp voor te gaan, universitair 
docent praktische theologie aan de Protestants 
Theologische Universiteit in Amsterdam. 
En op 27 maart verwachten we onze consulent 
ds. Eddy Reefhuis. Beide van harte welkom!

Ds. Bertjan van de Lagemaat
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Bijzondere koekjes

Thanksgiving Lunch



Nieuws uit de kinderkerk
Met kerst konden we net als vorig jaar geen kerstspel 
opvoeren, maar ook nu weer hadden we dat op een 
creatieve manier opgelost. Aan de hand van vijf korte 

verhalen en 
door foto’s 
die door de 
kinderen 
waren 
aangeleverd, 
zagen we hoe 
een dorre tak 
tijdens de 
viering tot 
bloei kwam. 

Na de dienst was er een heerlijke kerstlunch waar we 
allemaal van genoten hebben.
Inmiddels richten we onze aandacht alweer langzaam 
naar Pasen. Voor de kinderkerk is de tijd rond Pasen 
altijd een hoogtepunt, met de Palmpasenviering (dit 
jaar op 10 april) en de Paasmorgendienst, met 
voorafgaand het Paasontbijt, op 17 april.
We willen ook graag voorafgaand aan Pasen nog een 
keer samenkomen om alvast een feest te vieren. 
Dat doen we op zondag 27 februari. Het is die dag de 
laatste zondag voordat de Veertigdagentijd begint. 
In Nederland wordt in dat weekend Carnaval gevierd 
en hier in Engeland volgt op dinsdag dan ‘Pancake Day’ 
op de laatste dag voor de vastentijd.
Wij nodigen jullie van harte uit om op 27 februari 
naar de kerk te komen, een klein Carnavalsfeestje te 
vieren, en daarna gezellig mee te lunchen. Jullie kunnen 
vast wel voorspellen wat we gaan eten bij de lunch…. 
Pannenkoeken!!!
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. Je kunt ook contact 
opnemen met mij, algemeen coördinator van de 
kinderkerk: babettebom@gmail.com We hopen op 
zondag 27 februari weer veel kinderen te zien.

Babette Bom-Proos en Bertjan van de Lagemaat

Veertigdagentijd: 
Digitale Kalender 
2022
De Veertigdagentijd begint dit 
jaar op woensdag 2 maart. Ook dit 
jaar gaan we weer een digitale 
Veertigdagenkalender verzorgen, 

waarop u zich kunt abonneren om in de weken voor Pasen 
iedere dag een inspirerend beeld, gedachte, of tekst in uw 

mailbox te ontvangen. Het thema van de 
Veertigdagenkalender is ‘Godweet het komt goed’. 
Een thema van hoop dat je ook in moeilijke tijden en 
donkere dagen, waarin het moeilijk is om een goed einde 
in zicht te houden, je toch vol vertrouwen op weg mag 
gaan. Niet omdat je op die weg geen moeilijkheden zult 
ondervinden, maar omdat je mag weten dat God met ons 
meegaat, ook als wij dreigen te verdrinken. We zien dat de 
komende weken ook in de weg die Jezus gaat. En dankzij 
het feest van Pasen weten wij: ‘Godweet het komt goed’.

Bertjan van de Lagemaat, 
email: info@dutchchurch.org.uk om je op te geven voor de 
40-dagenkalender.
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Gezellige kerstlunch

In Memoriam
Op zondag 19 december overleed 

op 91- jarige leeftijd         
Sara (Sari) Elisabeth Levina Bienfait - van Hengel
Sari was een zeer betrokken lid van onze kerk. 
Als jonge vrouw kwam ze begin jaren ‘50 naar 
Londen en vond al snel een warm thuis in de kerk 
en het ‘Open Huis’ in de tijd dat ds. van Apeldoorn 
predikant was en de nieuwe kerk werd gebouwd. 
Bij het ‘Open Huis’ leerde ze haar man Tony 
kennen. Zowel Tony als Sari waren nauw 
betrokken bij het kerkenwerk. Tony was lange 
tijd kerkeraadslid. Samen stelden ze hun huis in 
Chipstead open voor gespreksgroepen en kerk-
uitjes. En Sari werkte als zangeres aan veel 
bijzondere diensten mee in de Nederlandse Kerk, 
samen met Sylvester ten Doesschate en later met 
David Titterington. Daarnaast was ze tot op hoge 
leeftijd een vast gezicht in de diensten als lector. 
Op donderdag 20 januari namen we afscheid van 
Sari in de kerk van Chipstead waar ze jarenlang als 
lekenvoorganger diensten verzorgde. In de dienst 
ging haar zoon Alexander Bienfait, die predikant 
is binnen de Church of England, voor, samen met 
onze eigen voorganger Bertjan van de Lagemaat.

Wij wensen Sari’s kinderen, kleinkinderen en 
allen die haar liefhadden heel veel sterkte en 
Gods nabijheid toe bij het verwerken van dit grote 
verlies.

Zoommeetings op 
donderdagmiddag 15.00 uur

Vergeet niet dat we nog altijd op iedere donderdag 
om 15.00 uur een ‘Tea-break’ Zoommeeting 

organiseren om met elkaar bij te praten. 
Vanuit allerlei plaatsen in Groot-Brittannië en 
Nederland doen mensen mee en we hebben 
zelfs af en toe een deelnemer uit Taiwan. 

Wil je ook een keer meedoen, stuur dan een 
email naar info@dutchchurch.org.uk, dan 

krijg je de Zoomlink opgestuurd.



Column 
De Engelssprekenden in Amsterdam
In Londen was ik als predikant van de Dutch Church 
nauw betroken bij de Nederlandse gemeenschap in 
Londen en omstreken. Voor hen werden en worden 
allerlei activiteiten georganiseerd rond betekenisgeving. 
Blijkbaar gaat dat toch makkelijker en vertrouwder in 
de eigen moedertaal. Door deze ervaringen verrijkt, 
keerde ik in 2017 terug als predikant van Vrijburg in 
Amsterdam. Het viel mij op in de winkelstraat om de hoek 
hoeveel Engels er gesproken wordt. Een groot deel van de 
buren van de kerk is expat. En het christendom groeit in 
Amsterdam dankzij de vele migrantenchristenen. Daar is 
in Vrijburg weinig van te merken. 

En ondertussen bleef ik een sterke affiniteit voelen voor 
de Anglicaanse traditie en rituelen. Ik laat graag Engelse 
liederen zingen en kijk met veel interesse naar de 
bloeiende Evensong traditie die in Nederland mede 
dankzij Hanna Rijken aan het ontstaan is. Langs die wegen 
worden blijkbaar onverwachte religieuze snaren geraakt.

Al deze 
gedachten en 
verlangens 
kwamen 
samen in de 
gesprekken 
die ik voerde 
met Mpho 
Tutu van 
Furth. Mpho 
is de dochter 

                                                                       van de 
Zuid-Afrikaanse Aartsbisschop Desmond Tutu, die op 
2e Kerstdag 2021 overleed. Desmond en Mpho Tutu 
schreven samen boeken over onder andere verzoening. 
Mpho Tutu is Anglicaans priester. Na haar huwelijk met 
een vrouw werd zij gedwongen haar ambt in Zuid-Afrika 
neer te leggen. Zij verhuisde naar Amstelveen (haar 
Nederlandse vrouw is hoogleraar aan de VU). Vorig jaar 
leidde zij een dienst in Vrijburg. Dat maakte grote indruk. 
Haar vrijmoedige spiritualiteit, haar maatschappelijke 
engagement, de Anglicaanse rituelen die zij 
introduceerde, spraken zeer aan. Spontaan ontstond 
het idee om haar een predikantsbaan aan te bieden. 
En zo geschiedde. Voor Mpho Tutu betekende het een 
dankbare terugkeer als predikant. Mpho Tutu gaat in 
Vrijburg een Bijbelkring aanbieden (in de kerk en online) 
maandelijkse Evensongs organiseren en samen met haar 
ga ik een serie podcasts uitzenden over verzoening.

De vraag is nu: hoe bereiken we de Engelssprekenden 
in Amsterdam? Die vraagt doet mij terugdenken aan 
mijn tijd in Londen. Op welke Facebook groepen is de 
doelgroep te vinden? Waar treffen expats elkaar? 
En wat zijn hun spirituele en existentiële behoeften? 
Hoe breng je ontworteling, een zoekende identiteit, 
een verlangen naar een thuis ter sprake?  Het lijkt mij 

mooi om als Dutch Church in Londen en als Vrijburg in 
Amsterdam in deze samen op te trekken! 

Joost Röselaers
Predikant van Vrijburg Amsterdam 

Vanuit de kerkeraad
Contractverlenging Bertjan
Tijdens de ‘Tafel van Zes’ bijeenkomsten voor het project 
Waarderende Gemeenteopbouw werden toekomstdromen 
gedeeld; er werd ook gezegd hoe mooi het zou zijn om in 
2025 nog altijd Bertjan tegen te komen. De kerkeraad wil 
dit graag verwezenlijken en heeft daarom zijn contract 
verlengd tot 2026. Hiermee willen we de continuïteit voor 
een langere periode behouden en hopelijk een stabielere 
toekomst tegemoet gaan. Bertjan heeft aangegeven er 
graag nog te zijn voor het belangrijke lustrum van de 
kerk in 2025 en de kerkeraad is blij dat hij bereid is dit 
te aanvaarden. 
Voor onze 475e verjaardag willen we graag de 
voorbereidingen voor een groot feest starten. Er is een 
comité nodig om dit te organiseren en te realiseren. 
De kerkeraad heeft al enkele ideeën, maar we zoeken 
mensen die hier graag aan mee willen werken. 
Als u hier zin in heeft, laat het ons svp weten; u kunt 
een email aan info@dutchchurch.org.uk sturen of een 
van ons aanspreken. 
Gemeenteberaad op 15 mei
De jaarlijkse gemeentevergadering zal dit jaar 
waarschijnlijk op zondag 15 mei plaatsvinden. 
Op de agenda zullen onder andere de evaluatie van de 
gesprekken over Waarderende Gemeenteopbouw staan 
alsmede een overzicht van de financiën. De vergadering 
zal waarschijnlijk weer via Zoom plaatsvinden, aangezien 
het meer mensen de kans geeft om aan de vergadering 
deel te nemen. 
Wegens de voortdurende Coronapandemie blijft het 
toch moeizaam voor gastpredikanten om naar Londen 
te komen. Daarom heeft de kerkeraad bedacht eens per 
maand een dienst te houden die door gemeenteleden 
wordt uitgevoerd. De bedoeling is dat de gastpredikant 
de dienst voorbereidt en leden van de gemeente de dienst 
voordragen. Dit is met de dienst van Joost Röselaers op 
2 januari jl. goed gelukt; dit willen we graag voortzetten.

De kerkeraad en staf hebben bij een gezellig diner formeel 
afscheid genomen van Joe Fort en zijn vrouw Rosie, en 
hem bedankt voor zijn drie jaren als organist bij de kerk. 
We hopen hem snel weer te zien.

De kerkeraad
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   Mpho Tutu van Furth en Joost Röselaers

The Dutch Centre 
has a new website! 

Please take a look at the attractive 
new website: www.dutchcentre.com 

and sign up to the 
Dutch Centre Newsletter.



Diaconie collecte in februari
Refugees at Home
Refugees at Home is een Britse liefdadigheidsinstelling 
die mensen met een logeerkamer in hun huis in 
contact brengt met vluchtelingen en asielzoekers 
die tijdelijk onderdak nodig hebben. Tot nu toe heeft 
Refugees at Home 2.556 gasten geplaatst voor een 
totaal aantal van 195.814 nachten.

Gezocht worden gastheren, 
-vrouwen en -families met een 
logeerkamer, die veilige, 
tijdelijke accommodatie
kunnen aanbieden en die in 
een stad wonen. Dit is omdat 
vele  gasten zich onzeker 
kunnen voelen in kleinere, 
rustigere plaasten waar toegang 

tot hun advocaten en caseworkers lastig kan zijn. 
Een gastheer gaf deze getuigenis in mei 2021:
‘Heel erg bedankt voor deze kans - ik heb me afgevraagd 
hoe ik kan helpen en hoe ik mijn grootouders, die door 
vreemden werden opgenomen toen ze voor het eerst naar 
Londen kwamen, kan eren. Mensen spreken heel lovend 
over de manier waarop Refugees at Home wordt gerund, 
en ik ben erg blij dat ik er deel van uitmaak.’
Een gast in april 2021 constateerde: ‘Refugees at Home 
is het enige goede dat me is overkomen sinds ik in het 
Verenigd Koninkrijk ben aangekomen.’
Meer informatie over dit doel vindt u op: 
www.refugeesathome.org Het zijn nu vooral 
vluchtelingen uit Afghanistan die onderdak nodig 
hebben. We hopen dat u het met ons eens bent dit doel 
voor februari te steunen.  

Namens de diaconie, Nina Booth 

Diaconie collecte in maart 
York Road Project
Wat 20 jaar geleden begon als een kleine lokale 
liefdadigheidsinstelling, opgezet door een aantal kerken 
in Woking (Surrey), die soep en brood uitdeelden aan 
daklozen, is vandaag de dag uitgegroeid tot een 
professionele instelling. 
Anno 2022 vangt het York Road project nog steeds de 
dak- en thuislozen op, maar inmiddels beschikken zij 
over opvang- en accommodatie mogelijkheden waar men 
zich kan douchen, een was mag draaien, veilig kan 
overnachten en een ontbijt kan nemen. Voor ons een hele 
normale gang van zaken maar voor iemand die op straat 
leeft een verschil van dag en nacht. 
De filosofie is holistisch en praktisch van aanpak, dus 
iedereen die binnen komt krijgt een individueel hulp 
pakket en gerichte aandacht. Dit leidt er toe dat mensen niet 
wederom op straat terecht komen maar op eigen benen 
kunnen staan en kunnen gaan meedraaien in de maatschappij.

Gelukkig beschikt de organisatie inmiddels ook over 
begeleid wonen faciliteiten, te weten een 20-tal kamers, 
want niet iedereen kan gelijk onafhankelijk zijn na lange 

tijd op straat 
te hebben 
gebivakkeerd. 
Er is aandacht 
voor mentale- 
drank- en 
drugsverslavings 

problemen, om te bekijken wat tot de uiteindelijke 
dakloosheid heeft geleid. 
Er zijn night support workers, day care coordinators, 
criminal justice navigators, outreach workers en drug 
and alcohol navigators aan het werk binnen de stichting 
om dit allemaal mogelijk te maken. 
Het York Road Project is afhankelijk van giften en 
lokale overheidssteun en wordt in maart gesteund door 
de diaconie. Met uw donatie kan iemand weer aan een 
nieuwe toekomst bouwen. Meer informatie vindt u op 
de website: www.yorkroadproject.org.uk

Namens de diaconie, Marjolein Rovers-Soeters     

City Churches
Midden oktober 2021 ontvingen de City Churches 
een verzoek van het hoofd van Aldgate School – 
de enige primary school in de City – om donaties voor 
schooluniformen voor 11 kinderen van Afghaanse 
vluchtelingen, die door de City of London worden 
opgevangen, onder andere in een hotel op London Wall. 
Als diaconie van de Nederlandse Kerk hebben we dit 
verzoek ingewilligd: we hebben een speciale extra 
collecte georganiseerd die £324.03 heeft opgebracht. 
Na verhoging van dit bedrag uit de diaconale fondsen is 
er in totaal £486.05 overgemaakt. Bij elkaar is er door alle 
City Churches zo’n £5000 bijeengebracht, waarmee niet 
alleen uniformen maar ook schooltassen en speelgoed zijn 
bekostigd om voor deze kinderen de overgang naar het 
Engelse schoolsysteem en het leven in London te 
vergemakkelijken. De staf in de kerk ziet de kinderen 
regelmatig van en naar school gaan; sommige van de 
ouders maken gebruik van de beschikbaarheid van de 
Social Hall als ruimte voor het vrijdagmiddaggebed. 
We zijn als diaconie van de Nederlandse Kerk, indachtig 
onze eigen achtergrond als vluchtelingenkerk, u dankbaar 
voor de ruimhartige, genereuze donaties.

Namens de diaconie, Marijn Veuger
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Voor activiteiten en meer informatie 
kijk a.u.b. op de volgende websites:

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



In Focus: Els Deenen 
Elke twee maanden 
wordt voor Kerknieuws 
iemand geïnterviewd 
die op de een of andere 
manier betrokken is 
bij de Nederlandse 
Gemeenschap in 
Londen. Deze keer 
is Els Deenen 
geïnterviewd. 
Els Deenen begeleidde 
onze kerk afgelopen 
jaar in een traject 
van Waarderende 
Gemeenteopbouw.

Afgelopen jaar heb jij de Nederlandse Kerk in Londen door 
jouw rol van trajectbegeleider goed leren kennen. Wij zijn ook 
nieuwsgierig naar de persoon die achter ons Waarderend 
Gemeenteopbouwproject zit. Kun je iets vertellen over je 
achtergrond en je eigen ervaring als expat in het buitenland?
Ik ben geboren in Amsterdam, opgegroeid in Drenthe. 
Ik was daar een buitenbeentje, met mijn stadse ouders, 
maar gaandeweg ben ik me er thuis gaan voelen. 
Na veel omzwervingen woon ik nu weer in Zuidwolde, 
het dorp van mijn jeugd. Ik heb iets met taal, studeerde 
Nederlands en leerde daar poëzie waarderen. Ik hou van 
gelaagde taal die je ook in bijbelverhalen tegenkomt. 
In de jaren negentig woonde ik met mijn gezin een tijd 
in Davos. Mijn man werkte in het Nederlands 
Astmacentrum. Davos was een klein, overzichtelijk 
bergdorp. Afgezien van de toeristen een dorp van ‘ons 
kent ons’. Ik heb het als een verrijking ervaren om 10 jaar 
in het buitenland te wonen, en te leren hoe dat is om je 
in te voegen in een andere cultuur, thuis te raken in een 
andere taal, en te merken hoe je daardoor verandert, maar 
ook: te ervaren wat onopgeefbaar eigen, Nederlands is. 
In die periode was ik ook betrokken bij het kerkenwerk. 
Eenmaal terug in Nederland ben ik de opleiding voor 
pastoraal werk gaan doen en heb ik van het begeleiden 
van lokale geloofsgemeenschappen mijn beroep gemaakt. 
Mijn eigen ervaringen in heel verschillende gemeenten 
hebben mij gevormd. 

Wat was je beeld van onze kerk hier in Londen toen 
je aan het traject met ons begon? En wat is je in het 
bijzonder opgevallen?
Ik hoorde voor het eerst van jullie op een bijeenkomst 
waar ik Juup tegenkwam. Uit haar verhaal, kreeg ik 
de indruk van een levendige gemeenschap, met 
aandacht voor cultuur, muziek en liturgie. Die indruk 
klopt, en daar is het stempeltje ‘kwaliteit’ bij gekomen: 
jullie betrekken bewust mensen bij jullie gemeenschap 
die iets te bieden hebben. Een andere indruk betreft de 
openheid en gastvrijheid voor iedereen die mee wil doen, 
op wat voor manier dan ook. Wat me in het bijzonder 
is opgevallen: de verwevenheid van Nederlandse 
gemeenschap en geloofsgemeenschap. Ik kan me 
voorstellen dat het goed is om het af en toe uit elkaar 
te trekken, of om gericht bezig te zijn met de vraag: 

wat maakt ons nu tot geloofsgemeenschap?, maar 
eigenlijk is het wel zoals het zou moeten zijn, toch? Dat 
er geen muren zijn tussen de kerk en het gewone leven.

Iedere kerk vindt zichzelf in zekere zin uniek. Wij bevinden 
ons hier in Londen in een unieke setting. Waarin lijkt onze 
kerk op kerkelijke gemeenten in Nederland en waarin 
onderscheiden wij ons naar jouw idee?
Waarin jullie op elkaar lijken is in het stellen van de vraag: 
wat betekent het om in deze tijd kerk te zijn? Een vraag 
die zeker nu in deze tijd van corona heel actueel is, met 
alles wat er op het moment niet kan, én wat er aan nieuwe 
mogelijkheden is ontdekt. 
Waarin jullie je onderscheiden…ja, ik denk dan toch vooral 
aan het Nederlandse gemeente in het buitenland zijn, en 
wat dat met zich meebrengt. Mensen moeten reizen om op 
zondag naar de dienst te gaan. Dat maakt dat je wel heel 
gemotiveerd moet zijn om te komen. Ik denk dat jullie met 
je ‘Kerkdienst Plus’ een mooi concept in handen hebben 
om te werken aan de opbouw van je gemeente. 

Aan het einde van het traject ben ik benieuwd wat 
volgens jou is komen bovendrijven als de kracht van de 
Dutch Church? En waar liggen de kansen voor de komende 
jaren? Wat zouden onze goede voornemens moeten zijn?
Wat ik als kracht ervaar is de eenduidigheid over de 
manier waarop jullie kerk willen zijn: een open, gastvrije 
Nederlandse gemeenschap, met een goed verzorgde 
liturgie, en een kwalitatief goed aanbod aan 
nevenactiviteiten. Jullie weten waar je voor staat en 
waar je voor gaat. Wat ik ook als kracht ervaar: 
de kerkeraad geeft leiding vanuit een houding van 
vertrouwen. Tijdens het traject hadden jullie bedacht 
dat je meer ruimte wilde maken voor de inbreng van 
gemeenteleden bij de zondagse dienst. 
In november viel er een gat in het preekrooster, en 
een aantal gemeenteleden sprong daar spontaan in. 
Ik vind het mooi om te zien hoe jullie zo samen de 
dienst (uit)maken, dat ook gemeenteleden 
verantwoordelijkheid nemen. De kerk is van en voor 
ons allemaal! Waar kansen liggen? In communicatie laten 
zien wie jullie zijn en wat jullie doen, en vooral ook: 
dát jullie er zijn. Hoe vinden de mensen jullie, en ook 
omgekeerd: hoe vinden jullie de mensen? En verder 
wil ik vooral zeggen: ga ‘gewoon’ zo door!

Els Deenen werd geïnterviewd door Bertjan van de Lagemaat
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Els Deenen

sturen naar ditte@btconnect.com 
t.a.v. Ditte Donnelly
Uiterste datum voor kopij voor het nummer 
van april/mei maandag 14 maart 2022

 Kopij voor Kerknieuws 

De diaconie collecte in december was 
voor London Churches Refugee Fund, 
opgehaald £265.00 en overgemaakt £397.50

De diaconie collecte in november 
was voor Arts 4 Dementia, 
opgehaald £357.50 en 
overgemaakt £536.25



13/03     2e zondag van de Veertigdagen  
             (reminiscere), paars
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

20/03     3e zondag van de Veertigdagen  
             (oculi), paars
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

27/03     4e zondag van de Veertigdagen  
             (laetare), paars
             Ds. Eddy Reefhuis, Amsterdam

03/04     5e zondag van de Veertigdagen  
             (judica), paars
             Ds. Bert Kuipers, Rotterdam

Agenda
Februari
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoommeeting/
Tea-break (3/2, 10/2, 17/2, 24/2) geef je op bij: 
info@dutchchurch.org.uk

Zaterdag 5 februari, 15.00 uur, Neerlandia, Algemene 
Ledenvergadering 2022 (Social Hall, Dutch Church)

Maart
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoommeeting/
Tea-break (3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3) geef je op bij: 
info@dutchchurch.org.uk 

Woensdag 2 maart, start van de digitale 
Veertigdagenkalender, geef je op bij: 
info@dutchchurch.org.uk 

Donderdag 10 maart om 19.30 uur, Literatuurkring 
via Zoom (Boek: Client E. Busken van Jeroen 
Brouwers)
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Februari – Maart 2022
Naar het voorjaar toe hopen we de kerkdeuren gewoon 
open te kunnen houden zodat de vieringen bijgewoond 
kunnen worden in Austin Friars. Wel gelden er nog 
altijd een aantal maatregelen rond afstand houden, het 
ventileren van de kerkzaal etc. waardoor iedereen met 
een veilig gevoel elkaar kan ontmoeten om samen te 
vieren. Gezien de situatie op het gebied van reizen 
van- en naar Nederland zijn gastbeurten door 
predikanten vanuit Nederland nog altijd niet zeker. 
Zoals u elders in Kerknieuws kunt lezen is er een groep 
lectoren als achterwacht om eventueel de gastpredikant 
te vervangen. We proberen u via de Nieuwsbrief 
en website op de hoogte te houden van eventuele 
aanpassingen. In de Veertigdagentijd keren ook de 
wekelijkse vespers weer terug. Deze vespers zijn alleen 
online te bekijken.

   Waar zijn we digitaal te vinden:
    Website:      www.dutchchurch.org.uk
    Facebook:    www.facebook.com/nederlandsekerk
    YouTube:     www.youtube.com 
                          YouTube zoekterm: Dutch Church London
    Kerkomroep: www.kerkomroep.nl (Zoek op: Londen)

Leesrooster
(Onder voorbehoud)

06/02   Lucas   5,   1-11

13/02   Lucas   6,   17-26

20/02   Lucas   6,   27-38

27/02   Lucas   6,   39-49

06/03   Lucas   4,   1-13

13/03   Lucas   9,   28-36

20/03   Lucas 13,   1-9

27/03   Lucas 15,   11-32

03/04   Lucas 20,   9-19

Kerkdiensten                                        
De zondagsdiensten beginnen om 11.00 uur
06/02    5e zondag na Epifanie, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

13/02     6e zondag na Epifanie, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

20/02     7e zondag na Epifanie, groen
             Dr. Mirella Klomp, Utrecht

27/02     8e zondag na Epifanie, groen
             Maaltijd van de Heer, Kinderkerk
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

06/03    1e zondag van de Veertigdagen  
             (invocabit), paars
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

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

Voor de april agenda
Pasen in de  

Nederlandse Kerk
Easter in the Dutch Church 

Palmpasen/Palm Sunday 10 april
Goede Vrijdag/Good Friday 15 april

Pasen/Easter services 17 april

Koningsdagviering in 
Austin Friars, King’s Day celebrations, 

zaterdag 30 april
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