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O p de nieuwssite van de
NOS las ik afgelopen
weekend dat de populari-

teit van het Nederlandse konings-
huis afneemt onder jongeren. De
koning roept steeds minder warme
gevoelens op. Ik vind dat niet gek.
Alles gaat redelijk zijn gangetje in
Nederland. We hebben op dit mo-
ment geen koning nodig die de boel
bij elkaar houdt en op sportief ge-
bied is er ook geen Oranjekoorts te
verwachten. Er zijn dit jaar geen
Olympische Spelen waarbij we
gloeien van trots, als we de koning
‘onze jongens en meiden’ zien
aanmoedigen.

Bovendien is de nieuwigheid er
bij de koning nu ook een beetje van
af, na zes jaar koningschap. Het
maakt je al snel wat onverschillig
als het om het koningshuis en de
koning gaat. Maar voor Nederlan-
ders in het buitenland ligt dat vol-
gens mij toch een beetje anders.

Visitekaartje
Hier in Londen leeft Koningsdag
volop en wordt de rol die de koning
en koningin spelen als visitekaartje
van Nederland zeker gewaardeerd.
We waren natuurlijk erg trots dat
het koningspaar afgelopen najaar
op staatsbezoek kwam. Een hoogte-
punt voor de Nederlandse gemeen-
schap in Groot-Brittannië. Ik denk
ook dat de naderende Brexit een rol
speelt in het feit dat we als Neder-
landers hier behoefte hebben om
elkaar op te zoeken om de verjaar-
dag van koning Willem-Alexander
te vieren.

Sterker nog, Koningsdag is zelfs
de aanleiding geweest voor een
unieke samenwerking van allerlei
Nederlandse verenigingen om dit
jaar samen een groot Koningsfeest

te organiseren in en rond de Neder-
landse Kerk. Als gastheer ben ik
daar uiteraard trots op.

De afgelopen maanden zijn we
met een klein organisatiecomité
druk geweest om de juiste mensen
bij elkaar te krijgen en een mooi
programma samen te stellen. Ieder-
een doet mee en het bijzondere is
dat alle verenigingen een eigen
unieke inbreng hebben. Vereniging
Neerlandia zorgt voor appeltaart,
tompoucen en bitterballen en ver-
koopt ook hagelslag en drop. De
Nederlandse School uit Sevenoaks
neemt allerlei kinderspelen mee.
Het Dutch Centre heeft een aantal
Nederlandse zangers geregeld die in
Londen in verschillende musicalpro-
ducties zingen. Er is een arts and
crafts-markt met het werk van crea-
tieve Nederlanders in en rond Lon-
den. Het Koning Willem Fonds
houdt een veiling met bijzondere
kunstvoorwerpen met een Neder-
lands tintje en een Nederlandse
pubeigenaar zorgt voor Hollandse
speciaalbiertjes en oranjebitter.

Falafeljongens
De HEMA sponsort een knutseltafel,
Tony Chocolonely, dat net in Enge-
land is geïntroduceerd, heeft een
speciaal Twisterspel ontwikkeld
voor de kinderen en ook de buurt
doet mee. De man van de koffiekar
op het pleintje bij de kerk is al druk
aan het oefenen met een poffertjes-
pan en de ‘falafeljongens’ bakken
voor de gelegenheid patat, kroket-
ten en frikandellen.

De ambassadeur komt uiteraard
langs om een toost uit te brengen
op de jarige koning en voor het
Wilhelmus trekt onze organist, die
professor aan het koninklijk conser-
vatorium van Londen is, alle regis-
ters open. Ik verheug me er enorm
op. Het is prachtig om de hele Ne-
derlandse gemeenschap in en rond
de kerk te ontvangen.

En het is voor ons als kerk uiter-

aard ook een kans. Een kans om
mensen te laten zien wat er alle-
maal gebeurt op onze bijzondere
plek, op zondag maar ook door de
week. We hebben op Koningsdag
een eigen kraam, waar je informatie
kunt vinden over dopen en trouwen
in de kerk, over de speciale Bach

Cantates, de diensten op zondag, de
gemeenschap die we vormen, maar
ook over de bijzondere diner pensants
die we organiseren en natuurlijk
over onze bijzondere band met het
koningshuis.

Speurtocht
Daarvoor heb ik een speciale speur-
tocht gemaakt. Een speurtocht die
je via Willem de Zwijger en King
William of Orange (Willem III van
Oranje, 1650 - 1702) naar koningin
Wilhelmina leidt, die als moeder
van de Engelandvaarders en trouw
bezoekster van onze kerk een
eigen gebrandschilderd raam in de
kerk heeft. Prinses Irene is ook
veelvuldig in de kerk te vinden, op
schilderijen, in een glas-in-lood
raam en met haar naam gebeiteld
in de buitenmuur. Zij werd in 1940
door de predikant van de Neder-
landse Kerk gedoopt in Londen en
legde na de oorlog de eerste steen

van het huidige kerkgebouw.
Ons kerkgebouw kent een rijke

geschiedenis. Wij ontvingen er
Nederlandse en Engelse vorsten en
iedere week komen we ook Bijbelse
koningen in onze vieringen tegen.
Ook die mogen niet ontbreken in de
speurtocht. De kinderen moeten
speuren naar de kroon van David
die verstopt zit in een van de ramen
in de kerkzaal en de kroon van
Christus koning die boven de preek-
stoel te vinden is.

Zo zullen de jonge mensen die op
Koningsdag in Londen de speur-
tocht volbrengen, hopelijk ontdek-
ken dat het verhaal van koningen
toen en nu je niet onverschillig
hoeven laten, want koningen kun-
nen mensen samen brengen.

Bertjan van de Lagemaat is predi-
kant in de Nederlandse Kerk in
Londen. Reacties: ds.vdlage-
maat@ gmail.com

Koningsdag brengt mensen samen in de kerk

Nederlandse verenigingen in Londen

houden samen een groots Koningsfeest in

de Nederlandse Kerk, met bitterballen,

drop en een speurtocht naar wereldlijke

en Bijbelse koningen.

Overleg voor het Koningsfeest aan de keukentafel in de Nederlandse Kerk. RechtsvoorMarianneDenney van
vereniging Neerlandia, rechtsachter Daphna Plaschkes van het Dutch Centre, linksachter Rein Roos, de kos-
ter van de Nederlandse Kerk en linksvoor predikant Bertjan van de Lagemaat Foto: FD
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Protestantse Kerk in Nederland
Beroepen: te Grijpskerk e.o. (prot.), J.F. Kroon te Garijp (prot.).

Beroepingswerk

Dinsdag 16 april
Balk, Ludgeruskerk: Vespers in de stille week: thema: Schuld, o.l.v. ds.
Bergsma en ds. Van Commenee. Aanvang 19.15 uur.
Bolsward, Martinikerk: uitvoering Matthäus-Passion van J.S. Bach door de
Oratoriumvereniging Bolsward. Aanvang 19.00 uur.
Boornbergum, Gereformeerde kerk: tentoonstelling Passie en Pasen in
Porselein www.bijbelsetaferelen.nl
Groningen, Salvatorkerk: avondgebed, getijdengebed tot en met Pinkste-
ren. Aanvang 19.00 uur.
Hollum (Am.), Herv. kerk: Amelander Vocaal Ensemble ‘Vocalis’ zingt The
Crucifixion. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 17 april
Balk, Ludgeruskerk: Vespers in de stille week: thema: Vergeving, o.l.v. ds.
Bergsma en ds. Van Commenee. Aanvang 19.15 uur.
Bolsward,Martinikerk: uitvoering Matthäus-Passion van J.S. Bach door de
Oratoriumvereniging Bolsward. Aanvang 19.00 uur.
Boornbergum, Gereformeerde kerk: tentoonstelling Passie en Pasen in
Porselein www.bijbelsetaferelen.nl
Leeuwarden, Grote of Jacobijnerkerk: Matthäus Passion NHL Stendenkoor.
Aanvang 19.30 uur.
Wijnjewoude, PKN kerk Wijnjewoude Hemrik: Groot projectkoor zingt
Passiecantate ‘Lam Gods’ van Johan Bredewout. Aanvang 19.30 uur.

Agenda

Leuven | De Evangelische Theologi-
sche Faculteit (ETF) te Leuven stelt
met ingang van academiejaar 2019-
2020 dr. Jos de Kock (1978) aan als
hoogleraar en rector.Als rector zalDe
Kock prof. dr. Andreas Beck opvolgen
die naast zijn functie als decaan dit
academiejaar ook tijdelijk de functie
van rector bekleedt. Als hoogleraar
zal De Kock de vakgroep Praktische
Theologie versterken.

De Kock is sinds september 2018
deeltijds gasthoofddocent Praktische
Theologie aan de ETF Leuven. Daar-
voor was hij negen jaar verbonden
aan de Protestantse Theologische
Universiteit (PThU), eerst als postdoc-
toraal onderzoeker catechetiek en
vervolgens als universitair docent

Praktische Theologie. De Kock ge-
noot zijn opleiding in de pedagogiek
en onderwijskunde aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Vervolgens
behaalde hij de master Religie en
Theologie aan de Universiteit
Utrecht.

De Kock is inhoudelijk expert op
het snijvlak van theologie en onder-
wijskunde, met bijzondere aandacht
voor jeugdwerk en catechese. In 2005
promoveerde hij aan de Radboud
Universiteit Nijmegen.

Excellentie
Volgens Beck, de huidige rector,
kiest de ETF met de benoeming van
De Kock ,,voor een frisse, gedreven
wetenschapper die goed past bij het
brede, evangelische en academi-
sche profiel van de ETF. De keuze
voor De Kock is een keuze voor ex-
cellentie op het gebied van onder-
wijs en onderzoek en voor grote be-
trokkenheid op de leefwereld van

christelijke jongeren en kerken.”
Verder noemt Beck De Kock een

uitstekende netwerker die ,,beschikt
over sterke organisatorische en lei-
dinggevende capaciteiten. Ik zie hem
goed aansluiten bij het directieteam
vandeETF ende vakgroep Praktische
Theologie. Ik ben ervan overtuigd dat
hij de ETF kan helpen om verder te
groeien als onderwijsinstelling met
aandacht voorwat er beweegt inkerk
en wereld.”

De Kock is momenteel werkzaam
als senior consultant bij het Neder-
landse adviesbureau Hobéon en
heeft ervaring in bestuursfuncties bij
diverseorganisaties enverenigingen,
waaronder de jeugdorganisatie HGJB
binnen de Protestantse Kerk in Ne-
derland. Hij is bestuurslid van de In-
ternational Academy of Practical
Theology en van de Religious Educa-
tion Association. Daarnaast deed hij
bestuurlijke ervaring op als directeur
onderwijs aan de PThU.

Jos de Kock nieuwe rector
ETF Leuven

• Theoloog aangesteld als rector
en hoogleraar praktische
theologie


