
Holiday, over reizende 
Britten en Nederlanders 
Het Engelse woord voor vakantie holiday is niet zomaar 
een woord: Holy day verwijst niet naar een heerlijke 
lege tijd waarin even niets hoeft zoals het Nederlandse 
vakantie en het Engelse vacation. Het woord holiday 
heeft een belangrijk religieus aspect. 
Vakantie op heilige dagen
Holiday heb je op de heilige dagen van het jaar. Dat is 
al sinds de Middeleeuwen het geval, waar mensen niet 
alleen met de kerkelijke hoogfeestdagen vrij hadden maar 
door het jaar heen ook  
dagen vrij kregen op 
de heilige dagen van 
belangrijke, veelal 
lokale heiligen. 
Er werden op zo’n 
dag processies en 
dorpsfeesten 
georganiseerd. 
Zeker in de 
zomermaanden. 
Maar ook voordat 
het Christendom haar 
intrede deed op de 
Britse eilanden, werden hier al belangrijke 
heilige dagen/holidays gevierd, met als belangrijkste 
en meest bekende voorbeeld de zonnewende. 
Stonehenge
Nog steeds komen er op de dag van de zonnewende 
honderden mensen naar Stonehenge om daar de zon 
op te zien komen precies tussen de grote steenformaties 
die ruim 4000 jaar geleden met een religieus/ritueel doel 
werden gebouwd. En zo zijn er nog veel meer bijzondere 
steencirkels te vinden op de Britse eilanden en ook in 
andere delen van voornamelijk Noord-Europa. 
Ook toen al stonden mensen/buurvolkeren met elkaar 
in contact en voerden ze rituelen uit en vierden 
gemeenschappelijke feestdagen of holidays. 
Samen met mijn gezin bezocht ik daarover een bijzondere 
tentoonstelling in het British Museum, Londen.  
Juist dat element dat ook in die tijd al buurvolkeren 
elkaar opzochten, niet alleen om oorlog te voeren, maar 
om met elkaar te handelen, geschenken uit te wisselen, 

samen feesten te vieren en daarmee van elkaar te leren, 
intrigeerde mij.

Nederlandse invloed
Zo zijn er bewijzen gevonden dat er een aanzienlijk 
aantal mensen uit de Nederlanden zo’n 4500 jaar geleden 
de Noordzee overstaken en zich vestigden tussen de 
lokale stammen die Engeland bevolkten. Deze mensen 
die behoorden tot de Klokbekercultuur introduceerden 
niet alleen metaalbewerking hier in Engeland, maar ook 
het ritueel om geschenken mee het graf in te nemen. 
Zo speelden de Nederlanders een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van de vroeg-Engelse cultuur en leerden zij 

op hun beurt weer van 
de grote astronomische 
kennis van de volkeren 
hier in Engeland.

Wij zijn de 
eerste niet
Als Nederlandse kerk 
zijn we dus zeker de 
eerste niet als het 
gaat om religieuze 
ontmoetingen tussen 
Engeland en Nederland. 
Dat wisten we natuurlijk 
al, want het waren 

St. Willibrord en St. Bonifatius die het Christendom 
rond het jaar 700 vanuit Engeland naar de Nederlanden 
brachten. Daarom zijn deze twee heiligen ook bij de 
ingang van onze kerk afgebeeld. Maar dat die 
geschiedenis van religieuze kruisbestuiving nog veel 
verder teruggaat, was voor mij ook een verrassing. 
Op pelgrimage
Wanneer u dit artikel leest ben ik met ons gezin net 
vertrokken voor een rondreis door Schotland. Het wordt 
een vakantie maar ook een echte holiday want we zijn 
van plan om allerlei heilige plaatsen aan te doen. 
Oude Abbeys en plaatsen waar de heilige Columba 
zijn voetsporen heeft achtergelaten, maar ook nog 
oudere steencirkels willen we aandoen en restanten van 
heilige plaatsen opzoeken op het eiland Arran en op de 
Orkney eilanden. Zo zijn we deze maand pelgrimerende 
Nederlanders op Britse bodem.

Ds. Bertjan van de Lagemaat
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Rondom Austin Friars
Terugblik bijzondere 
diensten
Op zondag 5 juni vierden 
we in de Dutch Church het 
Platina Jubileum van koningin 
Elizabeth II, in een feestelijke 
dienst waarin ds. Henk ten 
Napel en ds. Bertjan van de 
Lagemaat samen voorgingen. 
Eind juni en begin juli volgde 
een bijzondere serie vieringen 

rond het bijbelboek Ruth en het kerkelijk seizoen sloten 
we traditiegetrouw af met onze Stichtingszondag. Dit jaar 
extra feestelijk vanwege de officiële verbintenis van onze 
nieuwe consulent ds. Karin van den Broeke aan onze kerk.

Terugblik Norwich
Wat was het weer goed om op 12 juni terug te zijn in 
Norwich voor onze jaarlijkse viering in de kathedraal. 
Dit keer na een afwezigheid van slechts 10 maanden, 
omdat de viering in 2021 vanwege corona nog moest 

worden uitgesteld naar september. Het maakte de 
vreugde en het enthousiasme zeker niet minder groot. 
Van de organist van de kathedraal die Anne Page dit jaar 
verving, kregen we achteraf nog een mooi compliment. 
Hij was onder de indruk van het feit dat dat groepje 
Nederlanders zo goed zong! 

In memoriam Frouke Bates
Op woensdag 8 juni jl. overleed Froukje Akke Dirkje Bates 
– van Hoogen op 89-jarige leeftijd. Frouke was vele jaren 
betrokken bij de Nederlandse Kerk en de Cirkel. Ze kwam 
als jonge vrouw naar Engeland, leerde hier haar man 
kennen en woonde en werkte jarenlang in Orsett (Essex) 
als lerares op de plaatselijke basisschool. Frouke was 
altijd geïnteresseerd in literatuur en klassieke muziek. 
Ze was een vaste bezoeker van de Carol services en de 
Bach Cantates. Volgens haar wens heeft de crematie 
inmiddels in stilte plaatsgevonden. Begin september zal 
er een kleine afscheidsceremonie worden vormgegeven 
wanneer ook haar as in de crypte van de kerk zal worden 
bijgezet.

Literatuurkring Mrs. Degas 
29 september 19.30 uur
Op 29 september komen we als literatuurkring weer via 
Zoom bij elkaar. Dit keer voor de bespreking van het boek 

'Mrs. Degas' van Arthur Japin. 
De nieuwste roman van 
Arthur Japin gaat over het leven 
van kunstenaar Edgar Degas, 
het mislopen van een grote 
liefde, het worstelen met de 
scheppende arbeid en het 
omgaan met een handicap. 
Een mooi boek om deze 
zomer te lezen en er eind 
september over verder te 
spreken. Ook nieuwe 
literatuurliefhebbers zijn 
van harte uitgenodigd aan 

te schuiven. Ben je geïnteresseerd 
laat het me weten zodat ik je een uitnodiging met 
Zoomlink kan toesturen.

Startzondag 11 september
Op zondag 11 september vieren we onze Startzondag. 
Het thema van de Startzondag is dit jaar: Aan tafel! 
Een mooi thema dat past bij onze kerk. Samen eten is een 
belangrijke pijler waarop onze gemeenschap is gebouwd, 
dat kwam ook terug in de gesprekken tijdens de ‘Tafels 
van 6’ die we vorig jaar hielden. En dan is er ook nog de 
geschiedenis van Johannes a Lasco die de 
avondmaalsviering zittend rond de tafel initieerde 
hier in de Nederlandse Kerk in Londen. Genoeg 
aanknopingspunten dus. We vieren daarom op deze 
Startzondag avondmaal, er is kinderkerk rond hetzelfde 
thema en na de dienst gaan we samen: Aan tafel!
 
Gastpredikanten
Vanwege het feit dat ik de hele maand augustus met de 
familie door Schotland reis, hebben we in de Nederlandse 
Kerk een zomer vol gastvoorgangers. Op 31 juli gaat 
Alexander Bienfait voor, emeritus predikant in de Church 
of England en als kind regelmatig bezoeker van de 
kerkdiensten met zijn ouders Sari en Tony Bienfait. 
Mooi om hem dit keer als voorganger te mogen 
verwelkomen. Op 7 augustus wordt de dienst voorgegaan 
door onze kersverse consulent ds. Karin van den Broeke. 
Op 14 augustus hoopt mijn directe voorganger ds. Joost 
Röselaers voor te gaan en op 21 augustus verwelkomen 
we onze consulent ds. Tjaard Barnard. De laatste zondag 
van augustus is oud-consulent dr. Johan Goud de 
predikant van dienst en op zondag 4 september komt 
ds. Henk Leegte, mijn doopsgezinde collega uit 
Amsterdam, weer naar Austin Friars. Een zomer vol 
oude bekenden dus! De overige diensten in september 
neem ik dan weer voor mijn rekening, maar op zondag 
2 oktober verwelkomen we weer een gastpredikant. 
Dan is onze oud-predikant ds. Klaas Koffeman onze 
voorganger.

Ik wens u allen een heel goede zomer en hoop u in 
september weer te ontmoeten.

Ds. Bertjan van de Lagemaat
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Nieuws uit de kinderkerk
Na Pasen heeft de kinderkerk even op een laag pitje 
gestaan. De kinderen hadden het druk aan het eind 
van het schooljaar met allerlei afrondende 
schoolactiviteiten, sport en uitvoeringen. 
Bovendien waren we als leiding op een punt gekomen 
dat het moeilijk werd om met zo’n klein groepje de 
kinderkerk te bemensen.
 
Na de oproep in het vorige nummer hebben drie 
mensen zich aangemeld om af en toe mee te helpen 
met de kinderkerk. Dat is ontzettend fijn en geeft 
hoop voor het komende seizoen. Nog altijd geldt 
dat we eenieder die mee wil helpen goed kunnen 
gebruiken. 

We hopen dat iedereen nu eerst geniet van een 
welverdiende vakantie en we hebben nu al zin om 
jullie na de vakantie weer te mogen begroeten. 
We beginnen het seizoen al snel, op 11 september, 
wanneer we onze Startzondag hebben. Het thema 
van Startzondag is dit jaar: Aan tafel! We gaan het 
dus hebben over samen eten en daarna gaan we dat 
ook in praktijk brengen door met elkaar een vrolijke 
maaltijd te vieren.

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 de algemeen coördinator 
van de kinderkerk: babettebom@gmail.com 

We hopen jullie zondag 11 september 2022 te 
verwelkomen bij ons ‘Aan tafel’ in de Nederlandse 
Kerk/Dutch Church!

Bertjan van de Lagemaat

Wil je je aanmelden om mee te helpen of wil 
je worden toegevoegd aan onze mailinglijst? 
Neem contact op met de predikant: 
minister@dutchchurch.org.uk of met de 
coördinator Babette Bom: babettebom@gmail.com

Dutch Centre Nieuws
Na een druk cultureel seizoen houdt het Dutch Centre 
in augustus een korte zomerstop. Op 28 september gaan 
we weer van start met een lezing door Sjoerd Levelt, 
Senior Research Associate aan de University of Bristol. 
Hij is één van de curatoren van de tentoonstelling 
North Sea Crossings. Deze tentoonstelling met 
bijbehorende publicatie vertelt het verhaal over 
de Anglo-Nederlandse band door de eeuwen heen 
geïllustreerd door middeleeuwse manuscripten, 
vroege kaarten, verhalen en schatten uit de Bodleiaanse 
collectie. Aan de hand van deze objecten voert hij het 
publiek mee over de Noordzee, de waterweg die Britten 
en Nederlanders al eeuwenlang verbindt. 

   
 Op woensdag 

21 september vindt 
er ook weer een 
Nederlandse City Lunch 
plaats, dit keer 
met gastspreker 

Ben Greensmith, U.K. 
and Ireland Country Manager van 

Tony's Chocolonely. Hij vertelt het verhaal over 
het succes achter dit chocolademerk en de uitdagingen 
bij de introductie op de Britse en Ierse markt.  

Voor tickets zie a.u.b. de Dutch Centre website: 
www.dutchcentre.com

Namens het DutchCentre en NCL, 
Daphna Plaschkes   
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Paasonbijt op 17 april 2022

'Cool Church 
to cool off!

Open to all to 
find refuge from 

the heatwave, 
complimentary 

refreshing water 
available.'

Tijdens de hittegolf, in juli in Londen, was 
onze kerk ook open voor wat verkoeling



Column 
Impressies
Terug in Londen! Terug in de 
Nederlandse Kerk! Drie jaar geleden 
was ik er voor het laatst geweest. 
Vanwege corona was mijn geplande 
reis naar Londen twee keer niet 
doorgegaan. Maar nu loopt alles 
volgens plan en ga ik live voor in 
de dienst in Austin Friars. Het voelt 
vertrouwd en het is fijn om weer 

mensen in levenden lijve te zien en te spreken: Nederlanders 
en Engelsen, als een afspiegeling van de band die er al eeuwen 
bestaat tussen de inwoners van deze twee landen. 

Zittend in de tuin van het Victoria & Albert Museum 
lees ik in de Engelse kranten over de komende Europese 
kampioenschappen vrouwenvoetbal. Bij de vorige 
kampioenschappen wisten de Nederlandse leeuwinnen 
de beker te veroveren. De Engelsen hopen dat dit jaar de 
Engelse vrouwen met de eer gaan strijken, en waarom 
niet, ze worden gecoacht door de Nederlandse coach 
Sarina Wiegman, die eerder het Nederlandse team zo 
succesvol had geleid. Omgekeerd heeft het Nederlandse 
team nu de Engelse coach Mark Parsons. Kennelijk gaan 
Engels en Nederlands prima samen.

’s Middags word ik mij op onverwachte wijze opnieuw van 
deze verbondenheid bewust. In de Wigmore Hall woon ik 
een concert bij van het Bloomsbury Quartet, dat tot mijn 
verrassing geleid wordt door de Nederlandse violiste Eva de 
Vries. Begonnen met haar studie aan het conservatorium in 
Den Haag, studeerde zij in 2019 af aan de Royal Academy of 
Music in Londen. Met drie andere vrouwelijke musici vormt 
zij sinds 2017 het Bloomsbury strijkkwartet. Het concert is een 
interactief familieconcert, waarbij op ingenieuze manier 
kinderen in de leeftijd van 7-11 jaar uitgedaagd werden om 
ritmische motieven en muzikale thema’s in de gespeelde 
composities te herkennen. Op het programma staan delen 
uit composities van vrouwelijke componisten (‘pioneering 
women’) vooral uit de late 19e eeuw en 20e eeuw. Er zijn ook 
twee Nederlandse componisten bij: Rosy Wertheim (1888- 1949) 
en Henriëtte Bosmans (1895-1952). Van beide componisten 
worden delen uit hun strijkkwartet gespeeld. Complexe 
muziek, lyrisch, impressionistisch, met vleugen Debussy en 
Ravel. Het Bloomsbury Quartet speelt de muziek vol overgave. 
Muziek overstijgt nationale grenzen.

Terug in Nederland ga ik in mijn stapel bladmuziek op zoek 
naar bladmuziek van Rosy Wertheim en Henriëtte Bosmans. 
Er blijkt een compositie tussen te zitten: ‘Nuit calme’ van 
Henriëtte Bosmans uit ‘Impressions’ voor cello en piano. 
Een muzikale uitdaging voor mijn vrouw Keetie (cello) en mij 
(piano). Een Engels strijkkwartet met een Nederlandse violiste 
en een compositie van een Nederlandse componiste, 
samenkomend in de Londense Wigmore Hall, onderstreept 
opnieuw de verbondenheid tussen Nederland en Engeland.

Gerard van Es, 
oud-predikant Nederlandse Kerk, Londen

Vanuit de kerkeraad
Gebouw
Het gebruik van het gebouw neemt weer toe. Dat is 
natuurlijk meer werk voor Rein en George maar we 
zijn er erg blij mee want het brengt de nodige inkomsten. 
Begin juli heeft de Regenboogschool een bijzondere 
cultuurdag in de kerk gehouden. Er werden de hele 
ochtend verschillende workshops georganiseerd voor 
de kinderen en voor de ouders. Bertjan verzorgde een 
workshop over de glas-in-lood ramen in de kerk voor 
de leerlingen van de onderbouw en leidde een groep 
geïnteresseerde ouders rond in en om het kerkgebouw. 
Marja Kingma van de British Library die onze 
bibliotheekcollectie beheert en catalogiseert gaf een 
workshop over de bijzondere boeken in onze bibliotheek 
aan de leerlingen van de middelbare school en aan de 
ouders. Een bijzonder geslaagde dag. 
Dank aan helpers
De kosters zijn een paar weken met vakantie geweest en 
gelukkig, dankzij de goede instructies van Rein, heeft 
Martijn Proos de techniek over kunnen nemen zodat de 
diensten konden worden uitgezonden (met enkele kleine 
haperingen) via de live stream. Diverse mensen hebben 
geholpen met andere taken, zoals koffiezetten en schenken. 
Thijmen doet dit uitstekend! Heel hartelijk dank aan 
iedereen die geholpen heeft, dankzij jullie is alles prima 
verlopen. Rond de dienst op zondag hebben we bepaalde 
gebruiken weer opgepakt; de lector leest weer voor, en de 
ouderling van dienst doet het welkom en de aankondigingen. 
Hartelijk dank ook aan lectoren die helpen op dagen dat 
er geen ouderling van dienst aanwezig kan zijn. 

Op Stichtingszondag 
is Karin van den 
Broeke officieel als 
consulent aan onze 
kerk verbonden. Daar 
zijn we heel blij mee. 
Ons consulententeam 
is nu weer volledig. 
We hopen ergens in 
het najaar in een 
viering nog een keer 
officieel afscheid te 

nemen van Claartje Kruijff die vorig jaar zomer haar 
taken heeft neergelegd.
Vakantie
Tenslotte wensen we jullie allemaal een goede zomer. 
Een tijd van vakantie voor velen, een moment van rust 
en reflectie, wat belangrijk is voor iedereen.
De kerkeraad
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  Gerard van Es

Asbijzetting van Bernard Willem Ensink
Op zaterdag 9 april 2022 overleed op 87 jarige leeftijd Bernard 
Ensink. Bernard was actief lid van het ‘Open Huis’ in de vijftiger 
jaren en ontmoette daar zijn vrouw Greetje Barendsma. 
De asbijzetting zal zondag 18 september, na de dienst, in de 
crypte van de Nederlandse Kerk plaatsvinden.

 

Ds. Bertjan van de Lagemaat & Ds. Karin van den Broeke



Diaconie collecte in augustus 
Koning Willem Fonds (KWF) 

Het Koning Willem Fonds 
(Netherlands Benevolent 
Society) verleent steun aan 
iedereen met de
Nederlandse nationaliteit 
die in het Verenigd 
Koninkrijk woont. In de 

afgelopen jaren hebben we een grote groei gezien in de 
vraag voor hulp en advies; gemiddeld zijn er ieder jaar 
zo'n 65 mensen aan wie we hulp geven. Het soort 
aanvragen dat binnenkomt varieert enorm. Soms is 
het gewoon een simpele vraag voor financiële hulp, 
bijvoorbeeld voor de kosten van een nieuw paspoort. 
Vaak hebben onze aanvragers een zeer gecompliceerd 
levensverhaal; zoals bijvoorbeeld alleenstaande moeders 
die te kampen hebben met economische tegenslagen. 
Wij luisteren zorgvuldig naar iemands levensverhaal en 
we proberen zo compleet mogelijk het economische en 
sociale ‘plaatje’ van de aanvrager te begrijpen. 
KWF trustees komen één keer per maand samen en 
bespreken onderling wat voor hulp het meest geschikt 
is, per aanvraag. Soms sturen we babykleding, soms 
maandenlang supermarket-vouchers, en soms gaat het 
alleen over de aankoop van een nieuw paspoort. 
Alle trustees van het fonds geven hun tijd en energie 
gratis; we vergaderen iedere maand in de Nederlandse 
Kerk (tijdens Covid was dit alleen mogelijk per Zoom). 
Al het geld dat het KWF ontvangt wordt volledig 
besteed aan de aanvragers van het fonds. 
Niet iedere Nederlander in het VK heeft het ruim, of 
een gemakkelijk leven; er zijn mensen die niet door eigen 
schuld in moeilijk vaarwater terecht komen. Het Koning 
Willem Fonds staat juist klaar om aan deze mensen steun 
te verlenen. 

We zijn overigens altijd op zoek naar nieuwe KWF leden 
en alvast heel veel dank als dit leidt tot een financiële 
bijdrage voor het Koning Willem Fonds. 
Kijk voor meer informatie a.u.b. op onze website: 
www.koningwillemfonds.org.uk 

Namens het KWF,  Loesje Hellenberg Hubar

Diaconie collecte in september
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 september 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

Dit project werd in het februari/maart Kerknieuws reeds 
aangekondigd, maar toen werd besloten om in maart en 
april de diaconie collectes te bestemmen voor Noodhulp 
aan Oekraïne.       

Collecte Oekraïne, maart 
en april 2022

Vanwege de oorlog in Oekraïne 
hebben we in maart en april voor 
Oekraïne gecollecteerd, dit heeft 
aardig wat opgeleverd en we 
hebben nu £1539.60 te besteden 
aan dit goede doel. Wij hebben 
besloten om hier €800 van over te 

maken naar de stichting SMART Medical Aid. De rest van 
het bedrag willen we besteden aan hulp aan Oekraïners 
die naar het Verenigd Koninkrijk zijn gevlucht, er wordt 
nog gezocht naar een geschikte vrijwilligers organisatie.

SMART Medical Aid is een non-profit organisatie 
(NGO) van ervaren medici. Ze leveren medische hulp 
en training aan slachtoffers van de oorlog. Ze zijn 
momenteel in Oekraïne om daar hulp te verlenen. 
Wilt u meer weten over deze organisatie, kijk dan a.u.b. 
op de website: www.smartmedicalaid.org

Namens de diaconie, Martine Boesveld
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In Focus: Lauren Harris
Elke twee 
maanden wordt 
voor Kerknieuws 
iemand geïnterviewd 
die op de een of 
andere manier 
betrokken is bij de 
Nederlandse Kerk. 
Deze keer is Lauren 
Harris geïnterviewd 
die sinds een aantal 
maanden de pr- en 
communicatie 
van het Dutch 
Centre doet. 

Meestal is de eerste vraag hoe je in Londen terecht bent gekomen. 
In jouw geval is die vraag andersom. Hoe ben je als Londenaar 
in de Nederlandse gemeenschap verzeild geraakt?
Dag! Ik ben inderdaad geboren en getogen Londenaar(es), 
maar mijn grootvader’s moeder was Nederlandse. Alles 
wat ik van haar afweet is dat zij Margriet van de Steen 
heette. Verder heb ik helaas geen contact met haar of 
andere nakomelingen in Nederland. Hopelijk zal dat 
mij op een dag lukken. 

Als studente aan de universiteit in Birmingham heb 
ik Frans en Duits gestudeerd. Daar hadden we de optie 
om nog één Germaanse taal helemaal vanaf nul te leren. 
Ik koos toen voor Nederlands, misschien uit 
nieuwsgierigheid vanwege mijn overgrootmoeder. 
Later heeft deze keuze mij een grote voorsprong gegeven 
om aan leuke banen te komen, zoals hoofd van de 
politieke afdeling van de Britse ambassade in Brussel 
en woordvoerder bij de Nederlandse ambassade in 
Londen. En nu ben ik pr-consultant bij het Dutch Centre! 
Nederlands leren was een goede keuze.

Door je werk op de ambassade kende je de Nederlandse 
gemeenschap hier al redelijk goed. Door je werk bij het 
Dutch Centre, kom je nu ook regelmatig in de Nederlandse 
Kerk. Hoe kijk je naar die ontmoetingsplek en hoe zie je 
de rol van ons als kerk?
Toen ik voor de ambassade werkte, ben ik altijd met groot 
plezier naar het Dutch Centre gekomen. Voor mij is het 
gebouw een hele mooie combinatie van oud en nieuw. 
Aan de ene kant de geschiedenis van de kerk die sinds 
1550 de Nederlandse gemeenschap in Londen dient. 
En aan de andere kant het moderne, bonte oranje 
Dutch Centre waar Nederlanders samen komen om 
hun gedeelde cultuur, maatschappij, politiek en tradities - 
zoals Koningsdag - te vieren en te bediscussiëren. 
Onze deuren staan voor Nederlanders en vrienden 
van Nederland in de Britse hoofdstad altijd open. 
De ambassade is er om de diplomatieke relaties met 
Britten te versterken en te handhaven; wij zijn er om de 
Nederlandse gemeenschap in het VK samen te brengen. 

Je bent altijd druk geweest met taal, in je werk op de 
ambassade, nu met vertaalwerk en je leert nog altijd 
talen bij. Bijzonder is jouw inzet voor gebarentaal, 
wat natuurlijk te maken heeft met jouw partner die 
doof is. Wat leer jij van die inzet voor gebarentaal en 
wat leer jij van de dove gemeenschap en hun strijd om 
erkenning van gebarentaal?
Dat klopt – één van mijn lievelingswoorden in het 
Nederlands is: ‘talenknobbel’! Dat begrip bestaat 
helemaal niet in het Engels, waarschijnlijk omdat het 
voor de meeste Britten vanzelfsprekend is dat iedereen 
in de wereld gewoon Engels spreekt. Naast mijn rol 
als pr-consultant ben ik nu ook freelance vertaler 
Nederlands-Engels. Mijn droom is om gepubliceerde 
literair vertaler te worden. 

Thuis gebruikt mijn familie inderdaad twee talen, omdat 
mijn partner Ben doof is. Wij communiceren onderling - 
en met ons 3-jarige zoontje - in Britse gebarentaal (BSL), 
de taal van de dove gemeenschap (ca. 90.000 mensen) in 
het Verenigd Koninkrijk. Nederland heeft zijn eigen 
gebarentaal: NGT. Gebarentaal is niet universeel, anders 
dan men soms denkt. 

Maar doven passen zich supersnel aan als ze met 
andere doven communiceren. Ze zijn er aan gewend! 
De Britse gebarentaal is pas in april 2022 door het 
Parlement officieel erkend als taal van Groot-Brittannië. 
Dat heeft decennia geduurd en is dankzij de inzet van 
honderden dove-activisten nu dus gelukt. Het heeft mij 
geleerd dat je niet van de ene op de andere dag de wereld 
kunt veranderen, maar als je nooit opgeeft en je kansen 
weet te grijpen, lukt het uiteindelijk wel! 

In de kerk en het geloof spelen gebaren ook een 
belangrijke rol. In de Rooms-katholieke traditie en de 
Church of England misschien nog wel meer dan bij ons 
in de Dutch Church. Wat zouden wij als kerk kunnen 
leren? Hoe maken wij een gebaar?
Gebaren en gebarentalen maken informatie en 
menselijke interacties visueel toegankelijk. Dat is voor 
de dove gemeenschap essentieel om deel te kunnen 
nemen aan de maatschappij. Maar het is tweezijdig. 
Door dove mensen actief in de kerk te verwelkomen, 
leren we ook allemaal hoe onze medemensen het leven 
zonder geluid ervaren. We leren elkaar met een open hart 
in de ogen te kijken en over de grenzen heen – en zonder 
woorden – te communiceren. In het Engels heet dat ‘Deaf 
gain’ (doof gewin) – een unieke menselijke vaardigheid 
die horenden niet hebben. Een mooi gebaar zou zijn 
om een gebarentolk in te zetten voor dove Nederlandse 
gelovigen in Londen. Maar dan komt natuurlijk de vraag 
– in de Britse of Nederlandse gebarentaal?

Lauren Harris werd geïnterviewd door 
Bertjan van de Lagemaat
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Agenda
Augustus
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoommeeting 
‘Tea-Break’, geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk 
September
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoommeeting 
‘Tea-Break’, geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk
Za  03/09  13.00  Neerlandia, Indische Rijsttafel,  
                           meer informatie: www.neerlandia.org
Zo  11/09  10.15   Cantorij, oefenen voor de 
                           Startzondagdienst
Zo  11/09  11.00   Startzondag, thema: Aan tafel!  
                           Met lunch na de kerkdienst
Wo 21/09  12.30  Dutch Centre/NCL Lunch, spreker:  
                           Ben Greensmith van Tony’s   
                           Chocolonely 
                           (Deuren open om 12.00 uur)
Wo 28/09  19.00   Dutch Centre, Lezing door Sjoerd 
                           Levelt ‘North Sea Crossings’ meer  
                           informatie: www.dutchcentre.com
Do  29/09  19.30  Literatuurkring, via Zoom! 
                           Boek: Mrs. Degas van Arthur Japin 
                                geef  je op bij: 
                          minister@dutchchurch.org.uk                                                                                                                                               
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Kerkdiensten                                        
De zondagsdiensten beginnen om 11.00 uur
31/07     7e zondag van de zomer, groen
             Ds. Alexander Bienfait (Tonbridge)

07/08     8e zondag van de zomer, groen
             Ds. Karin van den Broeke (Kortgene)

14/08     9e zondag van de zomer, groen
             Ds. Joost Röselaers (Zeist)

21/08     10e zondag van de zomer, groen
              Dr. Tjaard Barnard (Barendrecht)

28/08     11e zondag van de zomer, groen
             Prof. dr. Johan Goud (Utrecht)

04/09     12e zondag van de zomer, groen
             Ds. Henk Leegte (Amsterdam)

11/09     Startzondag, groen, Kerkdienst Plus
             Thema: Aan tafel!
              Maaltijd van de Heer
             Kinderkerk 
             Lunch na de dienst
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

18/09     1e zondag van de herfst, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

25/09     2e zondag van de herfst, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

02/10     3e zondag van de herfst, groen
             Ds. Klaas Koffeman (Den Haag)

09/10     4e zondag van de herfst, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat   

   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 diaconie collecte in mei 
was voor Open Door, opgehaald 
£455.00 en overgemaakt £682.50

De diaconie collecte in juni was voor 
Street Pastors Haringey, opgehaald 
£515.00 en overgemaakt £772.50

Startzondag
Allen van harte welkom op zondag 11 september 

2022 om ons thema te vieren: Aan tafel! 
Na de kerkdienst en kinderkerk gaan we samen 

lunchen in de Social Hall van de kerk 

Op 24 juli, Stichtingszondag, brachten we onze 
jaarlijkse toost uit op Koning Edward VI en vierden we de 
472e verjaardag van de Nederlandse Kerk in Londen




