
Koningschap
Dit jaar vieren we het platina jubileum van koningin 
Elizabeth II. 70 jaar zit zij op de troon en dient ze het volk 
met grote toewijding. Reden genoeg om op de voorpagina 
van dit nummer van Kerknieuws wat dieper in te gaan op 
het begrip koningschap.

Royal Chaplain
Als predikant van de Nederlandse Kerk ben ik nu bijna 
vijf jaar een Royal Chaplain. Maar los van een brief met 
de warmest wishes van de 
koningin, bij het begin van 
mijn aanstelling, heeft die 
titel verder geen inhoud. 
Om toch wat meer over de 
titel te ontdekken, sprak 
ik onlangs een ‘echte’ 
hofpredikant, mijn collega 
Roger Hall die verbonden is 
aan de kapel in de Tower of 
London. Hij vertelde mij dat 
de titel Royal Chaplain voor 
de meeste hofpredikanten 
een eretitel is zonder 
verplichtingen. 
Alleen de voorgangers 
die aan de Royal Chapels 
verbonden zijn, zes in getal, 
hebben daadwerkelijk een 
rol als pastor voor de 
koningin en maken deel uit 
van the Royal Household. Alle anderen, waaronder ik, 
hebben maar één opdracht gemeen en dat is het dagelijks 
bidden voor de koningin.

Waarvoor bidden?
Ik hoor dus eigenlijk dagelijks te bidden voor de 
koningin. Dat vind ik geen probleem, maar het roept 
tegelijkertijd wel vragen bij mij op. Want wat bid je dan? 
En waarvoor precies? Dat is afhankelijk van je visie op 
koningschap. Het volkslied van het Verenigd Koninkrijk 
zou je als een bede kunnen zien. ‘God beware onze 
koningin. Laat haar zegevieren en laat haar heerschappij 
lang duren, laat het glorieus en gelukkig zijn. God beware 
onze koningin!’ 

Koningschap in de bijbel
Die bede uit het volkslied doet mij denken aan de wens 
van de Israëlieten die bij de profeet Samuël zeuren om 
een koning: ‘Wij willen een koning die over ons kan 
regeren, net zoals de andere volken hebben.’ Samuël 
waarschuwt het volk: ‘Weet waar je aan begint. 
Een koning zal je zonen dwingen om soldaat te worden 
en je dochters om voor hem te werken. Een koning zal 
een tiende deel van al je bezit opeisen. Hij zal over jullie 
heersen en jullie zullen hem moeten dienen.’ ‘En toch wil 

het volk een koning. Een koning 
die hen voorgaat in de strijd, die 
voor hen kan zegevieren wiens 
heerschappij gelukkig en 
glorieus zal zijn.’ Een koning die 
heerst over een volk dat dient.

Heersen en dienen
Het volk krijgt wat het vraagt, 
maar ze komen er met koning 
Saul al snel achter dat zo’n 
heersende koning niet alles 
is. Naast dat beeld van een 
heersende koning die 
voorgaat in de strijd, wordt 
in de bijbel ook nog een 
ander beeld gegeven van 
koningschap, je zou het een 
koningschap kunnen noemen 
zoals God het bedoeld heeft. 

                                         Dat spreekt juist niet over 
heersen, maar over dienstbaarheid. Een rechtvaardige 
koning is een vorst die zich bekommert om het volk en 
omziet naar kleine mensen. Een koning die verbindt, een 
koning die niet heerst, maar het volk juist dient.

God save our serving Queen
Als ik kijk hoe koningin Elizabeth II haar koningschap 
heeft ingevuld denk ik dat die dienstbaarheid voor haar 
heel belangrijk is en dat ze aan die dienstbaarheid haar 
hele koningschap trouw heeft proberen te zijn. Daarom 
weet ik wat mijn bede is voor de jubilerende koningin: 
God save our serving Queen, God save our humble Queen, 
God save the Queen.

Ds. Bertjan van de Lagemaat
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Rondom Austin Friars
North Sea Crossings
Op zaterdag 9 april brachten 
we met een groep van 9 
mensen een bezoek aan de 
prachtige tentoonstelling 
‘North Sea Crossings’ in de 
Bodleian Library in Oxford. 
Het was een inspirerende 
dag. Mooi om zo met elkaar 
op pad te gaan en over 

de inhoud van de tentoonstelling zijn we zeker nog niet 
uitgepraat. In september hoopt het Dutch Centre nog een 
evenement rond het thema van de tentoonstelling te 
organiseren.

Terugblik diensten van Pasen
We kijken terug op mooie vieringen rondom Pasen. 
Op Goede Vrijdag konden we voor het eerst weer de 
Maaltijd van de Heer vieren rondom de tafel en hoorden 
we het lijdensverhaal van Jezus aan de hand van de 
kruiswegstaties. Een kwartet zangers onder leiding van 
Greg Hallam verzorgden de muzikale omlijsting. 
Met Pasen verwelkomden we het licht tijdens de 
Paasvroegdienst, schoven we vervolgens aan tafel voor 
een vrolijk Paasontbijt en daarna de Paasviering waarin 
de kinderen een bloeiend kruis binnenbrachten.

Koningsdag
Op 30 april kleurde Austin Friars oranje. Wat was het 
prachtig om zoveel mensen in en rond onze kerk te mogen 
ontvangen voor een prachtig feest. We schatten dat er zo’n 
900 mensen aanwezig waren door de dag heen. Een groot 
succes! Als kerk verzorgden we twee rondleidingen door het 
gebouw, was er een fotospeurtocht voor kinderen en hadden 
we een kraampje met informatie over wat wij als kerk 
allemaal doen. Foto's vindt u op pagina 4 in dit Kerknieuws.

4 en 5 mei 
Het was mooi om na twee jaar van opnames zonder 
publiek, weer op 4 mei samen te kunnen komen op de 
erebegraafplaats in Mill Hill. Naast kransen werden er ook 
oranje tulpen bij alle 254 graven gelegd. Het was prachtig 
dat verzetsstrijdster Selma van de Perre aanwezig was om 
de krans namens de Engelandvaarders te leggen. In aanloop 
naar de herdenking bracht ik net als in eerdere jaren ook 
weer een bezoek aan de Regenboogschool om te spreken 
over vrijheid. Op 5 mei vond er ook weer een bijzonder 
bevrijdingsconcert plaats in de Nederlandse Kerk, 
georganiseerd door het Dutch Centre.

‘Platinum Jubilee’ zondag 5 juni
De Pinksterdienst op 5 juni staat dit jaar in het teken van het 
platina regeringsjubileum van koningin Elizabeth II. In de 
dienst gaan ds. Henk ten Napel en ds. Bertjan van de 
Lagemaat samen voor en het thema is ‘koningschap’. Na de 
dienst willen we feestelijk koffiedrinken. U bent van harte 
uitgenodigd om daar bakkend aan bij te dragen.

Dienst in Norwich 12 juni 13.30 uur
Het is fijn dat we dit jaar gewoon weer in juni naar 
Norwich kunnen reizen voor onze jaarlijkse viering in 
de kathedraal. De dienst, in één van de zijkapellen van de 
kathedraal begint dit jaar iets eerder, al om 13.30 uur, en 
tegen 14.30 uur komen we samen in de Refectory van de 
kathedraal voor een gezellige Afternoon Tea. Meer info 
via: info@dutchchurch.org.uk

Literatuurkring 
Aleksandra 
23 juni 19.30 uur
Op donderdag 23 juni komen we 
als literatuurkring weer via Zoom 
bij elkaar. Dit keer voor de 
bespreking van het boek 
Aleksandra van Lisa Weeda, 
een indrukwekkende 
familiegeschiedenis die speelt 
in Oekraïne.

Asbijzetting Sari Bienfait zondag 17 juli
Na de dienst op zondag 17 juli zal in de crypte van 
de kerk de asbijzetting van Sari Bienfait plaatsvinden. 
Gemeenteleden die daarbij aanwezig willen zijn, zijn 
uiteraard van harte uitgenodigd.

Stichtingszondag 
24 juli
Op 24 juli vieren we 
ons 472-jarig bestaan. 
We doen dat met een 
avondmaalsviering 
waarin ook ds. Karin 
van den Broeke als 
consulent aan onze 
gemeenschap wordt 
verbonden. Na de 
viering brengen 
we een toost uit op 
Koning Edward VI. 
Bij mooi weer volgt 
dan een picknick 

op het gras bij Finsbury Circus en bij minder mooi weer 
picknicken we in de Social Hall.

Gastpredikanten
Op 12 juni, wanneer ik in Norwich voorga, wordt de 
dienst in Austin Friars vormgegeven door de lectoren die 
de viering voorbereiden samen met ds. Eddy Reefhuis. 
Op 3 juli gaat onze oud-predikant dr. Gerard van Es voor. 
En op 31 juli is het dan weer de beurt aan de lectoren.

Vakantie
Na de Stichtingszondag begint mijn vakantie. Van 31 juli tot 
en met 31 augustus trekken we met twee kleine tentjes door 
Schotland met het mooie boek ‘Britain’s Pilgrim Places’ als 
leidraad. 
Ds. Bertjan van de Lagemaat
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Nieuws uit de kinderkerk
Met Pasen waren we als kinderkerk weer bij elkaar. 
Tijdens de preek versierden we met elkaar het kale 
kruis van takken die we vanuit de kerk hadden 
meegekregen. Toen we weer boven kwamen was het 
kale kruis een bloeiend kruis geworden met vele 
veelkleurige bloemen. Het hoogtepunt kwam voor de 
kinderen misschien wel na de dienst toen er door de 
jongste kinderen paaseieren werden gezocht die in de 
binnentuin van de kerk waren verstopt door de oudste 
kinderen.

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

De eerstvolgende datum voor een kinderkerkdienst 
is Pinksterzondag 5 juni. Naast het Pinksterfeest 
vieren we die dag ook de ‘Platinum Jubilee’ van koningin 
Elizabeth II. In de kinderdienst hebben we het over 
belangrijke eigenschappen voor een koning of koningin 
en kunnen de kinderen kroontjes versieren. Wellicht 
dat er ook kinderen zijn die (samen met hun ouders) 
in dat weekend iets lekkers en koninklijks willen bakken 
en meenemen voor de feestelijke koffie na de viering.

We hopen zondag 5 juni 2022 weer veel kinderen 
te zien!

Namens de kinderkerk, Babette Bom-Proos
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Oproep kinderkerk
We willen graag doorgaan met onze kinderkerk. 
Maar op dit moment drijft de kinderkerk maar op 
twee vrijwilligers. Dat is te weinig om ook volgend 
seizoen de kinderkerk te kunnen draaien. Daarom 
zijn we naarstig op zoek naar vrijwilligers, jong en 
oud, die af en toe willen helpen bij de kinderkerk! 

Wil je je aanmelden of meer informatie? 
Neem contact op met de predikant: 
minister@dutchchurch.org.uk of met de coördinator 
Babette Bom-Proos: babettebom@gmail.com

Op zaterdag 30 april was het groot feest in 
Austin Friars! Met ongeveer 900 bezoekers 

vierden we Koningsdag in en rondom de 
Nederlandse Kerk in London!



Column 
Wereldburger en dorpsbewoner
Van Utrecht naar Cambridge, en van Cambridge naar Sauwerd. 
Sauwerd? 
Ja, Sauwerd. Een dorp van zo’n duizend inwoners vlak 
boven de stad Groningen. Weidse uitzichten, lange wegen, 
veel wind, en heel wat rustiger dan het stadse leven van 
eerst. Deze vraag moest ik dan ook vaak beantwoorden: 
of het niet een hele grote overgang was, van wereldburger  
in het mooie Cambridge naar dorpsbewoner op het 
Hogeland?

De eerlijkheid gebiedt te 
zeggen dat het meeviel. Na een 
jaar lockdown en thuiswerken, 
sporadisch contact met ‘echte’ 
mensen en wonen in een wijk 
waarin men elkaar bij hoge uit-
zondering groette, was het een 
verademing om in een kleine en 
betrokken gemeenschap terecht 
te komen. Bovendien hadden 
mijn man Eelco en ik in dat 

laatste jaar al noodgedwongen afscheid moeten nemen 
van onze geliefde Evensongs – dat maakte de verhuizing 
ook iets gemakkelijker.

Ja, soms mis ik nog het mooie Britse en de prachtige 
chapels, het heuvelachtige landschap en zelfs de 
drommen toeristen. Ik mis de liturgie van de Anglicaanse 
kerk waar je zo heerlijk met ziel en lichaam in kunt 
opgaan. Maar daarvoor in de plaats is de Groningse 
taal gekomen en groeten mensen me met ‘dag domie’. 
Dit is een plek van rust en ruimte, zonder de allure 
van de grote stad, maar minstens zo interessant.

Een substantieel deel van het dorp – en van de twee 
aangrenzende dorpjes – is betrokken bij de kerk. 
Er zijn oude mensen met indrukwekkende levensverhalen, 
veertigers met drukke levens, jongvolwassenen met 
vragen en onzekerheden, tieners die ongeïnteresseerd 
in de kerkbank zitten, en kinderen met hun pure en 
ontwapenende manier van doen. En allemaal met een 
leven dat zowel mooie als verdrietige kanten kent. 
Of ze nu keurig Brits of plat Gronings praten: mensen 
zijn mensen en zoveel verschillen ze hier niet van daar. 
Dat maakt het domineesleven zo prachtig en zinvol.

Naast een bescheiden inboedel namen we nog iets veel 
kostbaarders mee van Engeland naar Nederland. Tijdens 
onze laatste week in Cambridge kwamen we erachter 
dat ik zwanger was. Inmiddels is Fiona een half jaar 
oud. Straks gaan we samen met haar een keer terug 
naar Cambridge, en vertellen haar dat haar leven daar is 
begonnen. En wie weet op welke plek ze verder ooit nog 
terecht komt: als je moeder dominee is en je vader 
wetenschapper, kun je wel rekenen op wat verhuizingen.

Gertine Blom

Vanuit de kerkeraad
Felicitaties!
Allereerst willen we onze oud-predikant ds. Hans 
Uytenbogaardt en consulent dr. Tjaard Barnard van harte 
feliciteren met het verkrijgen van een koninklijke 
onderscheiding.

Verslag Gemeenteberaad
Op zondag 15 mei werd het jaarlijkse gemeenteberaad 
gehouden, in hybride vorm, zodat er zowel mensen in de 
Social Hall aanwezig waren als mensen die meededen via 
Zoom. In totaal waren er zo’n 27 mensen bij betrokken 
en de sfeer was erg positief. Het gemeenteberaad werd 
geopend door de voorzitter van de kerkeraad, Liesbeth 
Knook, waarna Bertjan verslag deed over de Waarderende 
Gemeente Opbouw waar we het afgelopen jaar druk mee 
zijn geweest. Het grootste leerpunt is dat mensen zich 
thuis en betrokken voelen bij de kerk en dat mensen het 
fijn vinden gevraagd te worden mee te helpen. Daarnaast 
is er de wens dat er op een zondag soms meer wordt 
georganiseerd dan alleen de kerkdienst en koffie na; 
we moeten er tenslotte allemaal redelijk ver voor reizen. 
Dat wordt de Kerkdienst Plus. 

Vanuit de kerkeraad meldde Liesbeth dat het contract van 
onze huidige dominee verlengd is tot 2026, vooral omdat 
we blij zijn met wat Bertjan de afgelopen jaren tot stand 
heeft gebracht, ondanks Brexit en Covid. Maar ook omdat 
er veel komt kijken bij het organiseren van ons 475-jarig 
jubileum dat in 2025 zal worden gevierd! Verder bedankte 
Liesbeth Saskia, Rein en George voor hun lange dienst! 
Ze werken al respectievelijk 21, 20 en 20 jaar voor de 
Dutch Church/Nederlandse Kerk. Ook bleek tijdens het 
gemeenteberaad dat Ditte en Paul Donnelly al 10 jaar 
Kerknieuws samenstellen. Hartelijk dank aan hen voor 
hun geweldige inzet. 

Martine Boesveld vertelde over het onderhoud van het 
gebouw. De hoofdpunten hiervan waren dat het terras 
als het goed is in september dit jaar wordt gerenoveerd, 
er reparaties moeten plaatsvinden aan daken aan de 
zuidzijde van de kerk, die uitdrogen door de zon, en dat 
er in april een 5-jaarlijks onderzoek is gedaan naar de 
staat van onderhoud van het gebouw. Het rapport 
hiervan is nog niet binnen. 

Tenslotte heeft Martijn Proos verslag gedaan over 
de financiën van de kerk. In 2020 heeft een eenmalige 
inkomst gezorgd dat we ondanks Covid, financieel geen 
slecht jaar hebben gehad. Voor 2021 waren zowel de 
inkomsten en kosten lager dan vóór de Covid crisis, alles 
begint nu langzaam terug te gaan naar de pre-Covid 
situatie. De beleggingen hebben het goed gedaan in 2021, 
maar door verschillende factoren zijn ze in 2022 wat 
gezakt. Kort gezegd; de kerk staat er goed voor maar 
we moeten wel uitkijken met uitgaven.
 
Namens de kerkeraad, Martine Boesveld
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Diaconie collecte in juni 
Street Pastors

Sinds 2016 zijn Street 
Pastors actief in Haringey. 
Onze doelstelling is het in 
de praktijk brengen van 
het gebod ‘uw naaste lief 
te hebben als u zelf’ door 
ondersteuning en hulp te 
geven aan wie dat nodig 
heeft en waar we dat 
kunnen brengen. Street 

Pastors zijn leden van een lokale kerk en doen hun werk 
volledig op vrijwillige basis na succesvol een intensieve 
training te hebben afgelegd. Er zijn ook 3 ‘prayer pastors’, 
die om God’s bescherming vragen voordat we op stap 
gaan. We gaan 2 à 3 keer per maand op een vrijdag- of 
zaterdagnacht voor enkele uren, vanaf 11 uur ‘s avonds, 
de straat op in een groepje van minstens 3 mensen. In 
onze duidelijk herkenbare uniformen zijn we inmiddels 
een bekende en geruststellende verschijning.
Voordat we vertrekken laten we de politie weten waar 
en wanneer we patrouilleren. Zo wijzen we daklozen 
op de ‘food banks’ en ‘soup kitchens’ in de borough en 
melden we hen aan bij 'Streetlink'. Door, in soms zeer 
persoonlijke gesprekken, een luisterend oor te bieden 
proberen we bemoediging te geven aan hen die met 
welke problemen dan ook worstelen, waarbij we 
dikwijls gevraagd worden voor hen te bidden. 

We ontvangen geen geldelijke ondersteuning van de 
council en omdat we financiele verplichtingen hebben 
aan Ascension Trust, de overkoepelende Street Pastors 
organisatie, alswel de kosten voor training, uniformen 
en DBS zelf moeten betalen, is elke financiele understeuning 
van harte welkom. Meer over ons werk kunt u lezen op: 
https://streetpastors.org/locations/haringey/ De diaconie 
van de Nederlandse Kerk beveelt deze collecte van 
harte bij u aan!

Gert Ormel, Street Pastor 

Diaconie collecte in juli
SDCAS
The Southwark Day Centre for Asylum Seekers 
(SDCAS) is busy again! After running a food bank and 
food delivery service for over a year during the pandemic, 
we were finally able to open our doors again to our 
service users last Summer. We started off carefully with 
sessions in the gardens, working on the allotment and 
having picnics afterwards. Now that we have an advice 
coordinator, all advice requests are being booked either 
remotely or face to face with all the necessary 
precautions, such as screens, masks etc. What we found 
was that the isolation our clients experienced had a huge 
effect on their mental health. As a result we are now 

offering social activities again, outings, English classes, 
sewing, arts and craft etc. The centres are buzzing again, 
which is wonderful to observe. We also still give out food 
and toiletries and clothing. Many of our clients are 
severely traumatised as a result of what happened in their 
own country or on the journey to the UK. Many of them 
are missing family members and have suffered torture or 

have been victims of  modern 
slavery. We have volunteer 
therapists who help us on 
a daily basis as well as the 
Health Inclusion Team who 
are able to refer for specialist 
treatment. Our Centre hosts 
more than 100 people every 
week. Some days are hard 
but mostly we find things to 

celebrate and enjoy. Many thanks to the Dutch Church 
congregation for the support that was started, many years 
ago, by Tony and Sari Bienfait. De diaconie beveelt de 
SDCAS collecte van harte bij u aan!

Namens SDCAS, Bettina Dreier

Digitale collecte
Sinds de Covid lockdowns collecteren we in de Dutch 
Church digitaal. Mensen die niet naar de kerk komen, 
kunnen via de website doneren of een bedrag overmaken 
naar het rekeningnummer van de kerk. 
Het rekeningnummer staat op pag. 2 van Kerknieuws. 
In de kerk kan er tegenwoordig bij de uitgang contactloos 
worden gedoneerd. Dit werkt prima, al levert dit digitaal 
collecteren ook een probleem op. Voorheen waren er in 
de kerkdienst altijd twee collectes. Eén voor het diaconale 
doel en een collecte voor de kerk! Met het contactloos 
doneren is dat onderscheid weggevallen. Wanneer u een 
donatie maakt via bankoverschrijving dan kunt u in de 
omschrijving aangeven voor wie de donatie bestemd is: 
diaconie, kerk of beiden. Bij een donatie op de website 
via PayPal of na de kerkdienst is dat onderscheid voor 
de kerk niet gemakkelijk te herleiden. 
Wanneer u na de dienst contactloos doneert of via PayPal 
op de website, dan wordt daarom de donatie in principe 
gedeeld tussen het diaconale doel en de kerk. Mocht u 
uw bijdrage specifiek willen bestemmen voor ofwel het 
diaconale doel, of de kerk, dan kunt u dit aangeven aan 
de koster na de dienst, of wanneer u een donatie hebt 
gemaakt via PayPal, door een mail te sturen naar: 
info@dutchchurch.org.uk met een aanwijzing voor 
welk doel de donatie bestemd is. 

Nb. Een donatie overmaken via bankoverschrijving 
verdient de voorkeur om twee redenen: 1. U kunt via 
de omschrijving duidelijk de bestemming aangeven. 
2. Bij een donatie via PayPal betaalt de kerk altijd een 
klein percentage aan PayPal voor het gebruik van het 
betalingssysteem.
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In Focus: Kitty Geertsma
Elke twee 
maanden wordt voor 
Kerknieuws iemand 
geïnterviewd die op 
de een of andere 
manier betrokken 
is bij de Nederlandse 
Kerk. Deze keer is 
Kitty Geertsma 
geïnterviewd. 

Waar kom je vandaan 
en hoe ben je in Londen 
terechtgekomen?
Ik ben opgegroeid 

in het Friese dorp Hoornsterzwaag vlakbij Heerenveen. 
We waren met vijf kinderen thuis. Ik had een oudere 
broer en zus, een tweelingzus en een jongere broer. 
Zij zijn inmiddels allemaal overleden, maar ik heb nog 
wel contact met hun kinderen. Mijn ouders hadden een 
klein boerderijtje. We hadden het thuis niet breed, maar 
we hadden het wel heel goed samen. Met vijf jaar ging 
ik naar school en op mijn dertiende brak de oorlog uit. 
Daardoor heb ik nooit mijn school kunnen afmaken. 
Aan het eind van de oorlog kreeg ik een baantje op het 
gemeentehuis, maar dat hield na de oorlog op. Ik ging 
toen helpen bij mensen in huis. Zo ging dat in die tijd. 
Ik kwam op een gegeven moment te werken in Huize 
Spaar en Hout in Haarlem als kamermeisje voor meneer 
Droogleever Fortuyn. Hij had in Parijs gewoond en 
stimuleerde mij om de stap naar het buitenland te wagen. 
Ik ging naar Engelse conversatieles en hij hielp me bij het 
schrijven van brieven. Zo kwam ik in 1952 als mother’s 
help terecht bij een Joods gezin in Stamford Hill die een 
kapperszaak hadden. 

Een avontuurlijke stap en je bent hier altijd gebleven. 
Nu dus al zeventig jaar, een Platina jubileum net als 
de koningin! Hoe ging het voor jou verder?
Na het oppaswerk kreeg ik via een tip van de 
ambassade een baan in het ziekenhuis. Ik werd 
receptioniste en kwam vervolgens terecht op het 
administratief kantoor van de ziekenhuisapotheek. 
Daar begon ik als certificate clerk en eindigde zo’n 30 
jaar later als clerical officemanager. In die eerste jaren had 
ik een vriendin die ook uit Nederland kwam. Met haar 
ging ik samen op kamers wonen. In die tijd mocht je de 
eerste vier jaar nog niet op jezelf wonen als nieuwkomer 
in het VK. Het was heel gezellig. Zij was heel avontuurlijk 
en had een bromfiets. Ik heb ook mijn examen gedaan 
en nadat ik dat in één keer gehaald had, trokken we er 
samen met de bromfiets op uit. Omstebeurt achterop, 
want achterop hoefde je niet op de weg te letten en had 
je tijd om goed om je heen te kijken. Toen mijn vriendin 
een partner kreeg en ging trouwen, ben ik naar Holly 
Lodge verhuisd, bovenaan de heuvel van Parliament Hill. 
Dat waren appartementen voor single women. Je had je 
eigen kamer en keuken, maar moest badkamer en toilet 

delen. Ik was er heel gelukkig, maar op een gegeven 
moment moesten de appartementen verbouwd worden, 
zodat iedereen zijn eigen faciliteiten kreeg. 
Ik heb toen mijn huidige huis gekregen hier aan de voet 
van Parliament Hill. Ook een mooi plekje. Als ik naar 
buiten kijk, is er veel te zien. Mensen die wandelen in 
het park, kinderen die aan het spelen zijn en het 
openluchtzwembad is het hele jaar open. Ik vind dat 
wel fijn.

Je hebt nooit besloten om naar Nederland terug te gaan. 
Dat had met werk te maken, maar volgens mij ook, 
omdat je buiten je werk goed je weg vond en actief was.
Ik ben heel lang actief geweest bij een leuke wandelclub, 
the Homeland Ramblers, Er werden door het jaar heen 
op allerlei mooie plekken wandelingen georganiseerd 
en het was ook heel gezellig. Ik werd op een gegeven 
moment ook voor het bestuur gevraagd. Na mijn 
pensioen ben ik ook lid geworden van een scooterclub. 
Ik had zo’n Italiaanse scooter en daarmee trokken we er 
op uit. Het waren mooie vakanties met de scooterclub. 
Ik heb er veel plezier gehad. Dat lukt nu natuurlijk niet 
meer. Ik ben net 95 jaar geworden en de club bestaat ook 
niet meer. Ik ben wel altijd bezig gebleven en ben altijd in 
van alles geïnteresseerd.

Je bent nu ook nog een actieve bezoeker van de 
kerkdiensten. Je bent een van onze meest trouwe 
kerkgangers.
Dat klopt. Ik ben eigenlijk nog nooit zoveel naar de kerk 
gegaan als nu. Mijn ouders waren wel gelovig, maar 
gingen niet naar de kerk. We kregen op school 
godsdienstles, maar daar begreep ik niet zoveel van. 
Toen ik net in Engeland was, ging ik wel eens met een 
paar vriendinnen naar de kerk via de YMCA. Nadat ik 
mijn vriend Peter had leren kennen, die Rooms Katholiek 
was, ben ik er meer over gaan nadenken. Ik heb me 
22 jaar geleden laten dopen. Peter is twee jaar geleden 
overleden. Naar de kerk gaan is een beetje een uitje voor 
mij. Ik heb verder niet meer zo heel veel te doen. Ik word 
met de taxi gebracht en opgehaald. Ik vind het heel fijn. 
Ik voel me welkom en ik vind het fijn om te helpen. 
Dat doe ik met het klaarmaken voor verzending van 
Kerknieuws.

Kitty Geertsma werd geïnterviewd door 
Bertjan van de Lagemaat 

Kerknieuws                                                                                                                                                                                        7

Kitty Geertsma

De diaconie collectes 
in maart en april waren 
voor Noodhulp Oekraïne, 
opgehaald £1026.40 en 
overgemaakt £1539.60



Agenda
Juni 
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoommeeting 
‘Tea-Break’, geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk 

Zo 05/06  11.00  Queen’s Platinum Jubilee, met 
                         viering na de kerkdienst
Di  07/06  12.00 Dutch Centre/NCL Lunch met schrijver 
                         Joris Luyendijk ‘De Zeven vinkjes’
Zo 12/06  13.30  Norwich Cathedral kerkdienst met
                         ‘Afternoon Tea’
Do 16/06  19.00 Dutch Centre, Leids Cabaret Festival 2022
Do 23/06  19.30 Literatuurkring via Zoom! 
                         Boek: Aleksandra van Lisa Weeda
Wo 29/06 19.30  Dutch Centre/NCL met journalist 
                         Tim de Wit ‘Wankel Koninkrijk’ 
                         (Deuren open om 19.00 uur)
Juli 
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoommeeting 
‘Tea-Break’, geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk

Zo 24/07  11.00  Stichtingszondag, 472-jarig bestaan van
                         de kerk, met Picknick na de kerkdienst
Za 30/07  12.30  Neerlandia Lunch, na wandeling in
                         Islington, zie ook website: 
                         www.neerlandia.org     
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Kerkdiensten                                        
De diensten beginnen om 11.00 uur
05/06     Pinksteren/’Platinum Jubilee’
             Kerkdienst Plus en Kinderkerk
             Ds. Henk ten Napel (Groningen) en
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

12/06     Trinitatis, wit
             Lectorendienst (in Austin Friars)

12/06     Dienst in Norwich 13.30 uur
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

19/06     1e zondag van de zomer, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

26/06     2e zondag van de zomer, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

03/07     3e zondag van de zomer, groen
             Dr. Gerard van Es (Utrecht)

10/07     4e zondag van de zomer, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

17/07     5e zondag van de zomer, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat
             Na de dienst asbijzetting van Sari Bienfait  
             in de crypte

24/07     Stichtingszondag, Kerkdienst Plus
             Maaltijd van de Heer
             Bevestiging ds. Karin van den Broeke 
             als consulent
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

31/07     7e zondag van de zomer
             Lectorendienst

07/08     8e zondag van de zomer
             Ds. Karin van den Broeke

   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)

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

De kerkdienst 
begint om 

11.00 uur en 
daarna is er een 

Feestelijke Picknick!                

De Nederlandse Kerk 
in Londen viert haar 

472–jarig bestaan                          

Vier met ons mee en breng een 
toost uit op Koning Edward VI 

1550

Allen welkom op 
zondag 24 juli 2022

Jaarlijkse
kerkdienst 
in Norwich 
Cathedral op 
12 juni om 
13.30 uur 


