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I n de week dat prins Harry en
zijn vrouw Meghan hier in
Engeland een vuurwerkbom-

metje lieten ontploffen door, zon-
der de koningin in te lichten, aan te
kondigen te willen stoppen als senior
royals, probeerde ik het werk in de
Nederlandse Kerk in Londen weer
op te pakken. Voor mij als predi-
kant betekende dat vooral veel
plannen maken voor het nieuwe
jaar.
Want iedereen wil weten wat er
gaat gebeuren in ‘twintig twintig’.
De eindredacteur van het kerk-
nieuws wil het thema voor de Veer-
tigdagentijd weten, het is hoog tijd
om met de verschillende Nederland-
se verenigingen de plannen voor
Koningsdag te concretiseren en de
ambassadeur heeft aangegeven
graag samen met ons een bevrij-
dingsthee te organiseren met Neder-
landers die de oorlog hebben mee-
gemaakt. Maar met een volle agen-
da moet dat nu wel snel geregeld
worden.

Met de Mayflower
Voor ons zijn er komend jaar twee
belangrijke thema’s die verder
uitgewerkt moeten worden. Het
eerste is het vieren van vijfenzeven-
tig jaar vrijheid. De Nederlandse
Kerk speelde een belangrijke rol
gedurende de Tweede Wereldoorlog
voor koningin Wilhelmina en de
Engelandvaarders. Het tweede the-
ma is ‘Mayflower400’: vierhonderd
jaar geleden vertrokken de pilgrim

fathers, een groep Engelse protes-
tantse seperatisten vanuit Leiden
naar Amerika. Dat deden ze met de
boot The Mayflower en in de voorbe-
reiding werden zij geholpen door de
Nederlandse Kerk in Londen. Heel
wat Amerikaanse toeristen zullen
daarom komend jaar onze kerk
aandoen.
Het zijn mooie en gedenkwaardige
gebeurtenissen om mee aan de slag
te gaan. Maar er is meer dat aan-
dacht vraagt. Het jaar 2020 baart
veel Nederlanders hier in Groot-
Brittannië ook zorgen. Want wat
gaat er gebeuren nu brexit werke-
lijkheid wordt? En wat voor conse-
quenties gaat dat hebben voor ons
als Nederlanders die hier wonen? In
de schaduw van het nieuws rond
Harry en Meghan werden deze week
in het parlement belangrijke beslui-
ten genomen die voor de EU-burgers
in Engeland eerder verontrustend
dan geruststellend zijn. Als reactie
zien we een toename van het aantal
mensen dat om hulp vraagt bij het
aanvragen van hun settled status. En
steeds meer Nederlanders denken
na over terugkeer naar Nederland of
zijn daar al druk mee bezig. Want er
is weinig vertrouwen in een goede
afloop met de huidige Britse rege-
ring die na de verkiezingsoverwin-
ning geen rekening meer hoeft te
houden met oppositiepartijen.
Veel mensen die ik spreek raken er
mismoedig van. Ook daar moeten
we als kerk iets mee het komende
jaar. En dat is best ingewikkeld. Het
is moeilijk een positieve noot in het
brexit verhaal te vinden.
In de kerstvakantie las ik het boek
De meeste mensen deugen van Rutger
Bregman. Hij roept daarin op met

andere ogen te kijken; minder wan-
trouwend, meer met vertrouwen.
We zijn vaak doemdenkers en den-
ken dat andere mensen vooral van-
uit egoïstische motieven handelen.
Maar uiteindelijk werken we op die
manier mee aan een self fulfilling
prophecy, waarmee dat negatieve
mensbeeld alleen maar wordt beves-
tigd.

Positieve blik
Met andere ogen kijken, dat wil ik
wel proberen. En mijn poging om
met een positieve blik naar 2020 te
kijken, leverde direct concrete
nieuwe ideeën op. Afgelopen dins-
dag luidden we met de cirkel van
oudere gemeenteleden sjoelend het
nieuwe jaar in. Een gezellige bijeen-
komst, waar iedereen zichtbaar van
genoot. Maar we spraken ook over
de mensen die het niet meer lukt te
komen. Dat is jammer, omdat ze
juist de band met Nederland missen

en de ontmoeting met andere Ne-
derlanders. De volgende dag bedach-
ten we met de diaconie een koffer-
tjesproject. Wij gaan komend jaar
op pad met een leenkoffer met
daarin boekjes met oude school-
prenten van Jetses en Isings, liedjes
van Wim Sonneveldt en een memo-
rie spel vol Hollandse plaatjes.

Met de ambassadeur sprak ik af om
van de Bevrijdingsthee een echt
feestje te gaan maken. Geen zware
verhalen, maar een vrolijke bijeen-
komst waarbij een aantal zangers
en zangeressen liedjes van Vera
Lynn komen zingen. Een bijeen-
komst waarbij gedanst mag worden!
En in mijn gastles op de Nederland-
se zaterdagschool vertelde ik de
kinderen over de kracht van licht-
feesten. Juist als het donker is,
komen mensen bij elkaar om verha-
len van licht te delen. En we kwa-
men tot de conclusie dat het donker
niet alleen erg is, want soms moet
het eerst donker worden om licht-
punten te zien.
Die positieve blik bevalt me wel.
Kom maar op met ‘twintig twintig’.

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

Het positieve staat centraal in de kerk
Ondanks alle moeilijkheden rond de

brexit probeert de Nederlandse Kerk in

Londen van 2020 een positief jaar te

maken, met feest en dans. „Juist als het

donker is, komen mensen bij elkaar om

verhalen van licht te delen.”

Afgelopen zomer is al een theaterworkshop over de Mayflower gehouden in de Nederlandse Kerk in Londen.
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Melbourne | Kardinaal George Pell is overgeplaats naar een andere gevan-
genis in Australië. Dat gebeurde nadat iemand met een drone had gepro-
beerd hem te fotograferen, melden Australische media. De Australische
kardinaal is veroordeeld tot zes jaar cel wegens seksueel misbruik van twee
koorknapen. Pell, die onschuldig zegt te zijn, is in afwachting van zijn
cassatie voor het Hooggerechtshof van Australië. Die zaak dient in maart.
Het is zijn allerlaatste beroepsmogelijkheid

Foto’s met drone

Kardinaal Pell naar andere gevangenis

Donkerbroek | EO-presentator en theoloog Andries Knevel houdt donder-
dag 16 januari in Donkerbroek een lezing over de uitdaging van geloven in
de 21e eeuw. Volgens Knevel is er in onze tijd ‘een groeiend geestelijk leven
waarneembaar, maar dat haalt de krantenkoppen minder dan wanneer er
weer een kerk gesloten wordt’. De avond is een initiatief van de Commissie
Vorming en Toerusting PKN Zuidoost Fryslân. Locatie is Pro Rege (Heren-
weg 72), aanvang 19.30 uur.

In Donkerbroek

Knevel over hedendaags geloven

Leeuwarden | Dr. Piet van Midden vertelt 27 januari in het Titus Brandsma-
huis over de actuele betekenis van Abraham. Daarbij stelt hij de vraag of
Abraham de geboren verliezer is, ‘of zijn wij dat allemaal? Want je vindt
zomaar je eigen leven in dat van Abraham terug’. Aanvang 20.00 uur, opga-
ve via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of 058 2120984.

Titus Brandsmahuis

Wat betekent Abraham voor ons?

Kort nieuwsPuerto Rico

Vanwege de aardbevingen is de viering in een tent

De aardbevingen blijvenmaar aanhouden in Puerto Rico; zaterdag was er bij de zuidelijke kuststad Guánica
nog een beving van 5,9 op de schaal van Richter. Daarbij is de katholieke kerk in de stad beschadigd. Het is te
risicovolomnogvieringen inhetgebouwtehouden.Omzondag tochalsparochie samentekunnenkomen, is
een tent op de straat naast het kerkgebouw geplaatst. Foto: AFP


