
Een ontmoeting met Maarten Boersema 

'Al met al zie ik mijn werk in 
Leiden als een uitdaging' 
LEIDEN - De Herengrachtkerk in Leiden 
Is een monument. Het is een kerk
gebouw zonder toren en al 140 jaar 
oud. Gebouwd in 1854 als "gewone" 
Gereformeerde Kerk Is de kerk In 
1957 overgenomen door de Gerefor
meerde Kerk Vrljgemaakt (Gkv).Dlt 
kerkgenootschap Is In 1944 ontstaan 
als afsplltslng van de Gereformeerde 
kerken In Nederland. Het kenmerkt 
zlch als gereformeerde kerk die zlch 
vooral laat leiden door de Bljbel (Sola 
Scrlptura). De laatste jaren Is onder 
leldlng van de vorlge predlkant van 
de Herengrachtkerk, Ds Arie de Snoo, 
een samenwerklngvan de grond geko
men met de Chrlstelljk Gereformeerde 
Opstandlngskerk en de Hervormde 
Marekerk. 

door Bia Veenstra-Monteban 

Sinds septe~ber 2018 is er een 
nieuwe jonge predikant voor de 
gemeente rond deze kerk: Maarten 
Boersema. Eerder was hij predikant 
in het dorp Blije in Friesland. Zijn 
naam was mij al opgevallen omdat 
er in verschillende media artikelen 
over hem verschenen. Naast predi
kant is hij namelijk ook fotograaf 
en in Blije startte hij een fotoproject 
met als titel Blije Kerk. 
Boersema: "Ik ben naast predikant 
ook fotograaf en ik wilde een inkijk 
geven in mijn werk als dorpspre
dikant en daarbij verrassen met 
beelden van een krimpregio als 
Noordoost-Friesland. Ik heb er een 
fotoproject van gemaakt en dat 
is tot mijn verbazing een succes 
geworden. Eigenlijk vond ik het zelf 
niet zo bijzonder om foto's te maken 
van affes wat ii tegeniom. Je ziet op 
Facebook en Instagram zoveel foto's 
langs komen. Toch laat dit project 
iets zien wat kennelijk opvalt. Het 
heeft geresulteerd in een fotoboek 
van Blije:" Blije Kerk-Alledaagse 
verbeelding van gereformeerd 
geloven". Ik noem het "schrijven 
met licht". Het project plaatst een 
voor velen onderbelicht beroep in 
het licht, bet laat licht schijnen op 
een onbekende regio en het toont 
plaatsen waar het licht schijnt in de 
duistemis." 
Ik ontmoet Maarten Boersema in 
zijn pastorie in de Merenwijk. Na 
vier jaar platteland is de stad Leiden 
welheel watanders voor hemenzijn 
gezin lijkt mij. Boersema: "Ik ben 
niet afkomstig van het platteland, 
ik ben geboren in Indonesie waar 
mijn vader als zendingspredikant 
werkte. Na terugkeer in Nederland 
zijn we in Apeldoom gaan wonen 
waar ik ben opgegroeid. Mijn stu-

die heb ik in Kampen gedaan aan 
de Theologische Universiteit. De 
overgang naar een klein dorp was 
voor ons groter dan om nu weer in 
een stad te wonen. Blije in Friesland 
was mijn eerste gemeente en daar 
ben ik dus ook als fotograaf werk
zaam geweest. Langzamerhand heb 
ik mij ook als journalist ontwikkeld 
en bier in Leiden combineer ik het 
predikantschap ook weer met mijn 
andere beroepen." · 
Wat kenmerkt de Herengracht
kerk-gemeente nou precies wil ik 
weten. Boersema: "Het is een dyna
mische, levende gemeente. Samen 
proberen we met vallen en opstaan 

. het evangelie te belichamen. Jong 
en oud is lid van de gemeente en 
dat zorgt voor een mooie wissel
werking. Het kerkgebouw ligt op 
een centraal punt in de stad. Het 
gebouw is historisch en heeft een 
pracfitige plek aan cle Herengracnt. 
Onze leden komen behalve uit Lei
den ook uit de omliggende gemeen
ten zoals Leiderdorp,Voorschoten 
en Zoeterwoude. 

Nieuwegeneratle 
Natuurlijk heeft deze gemeente ook 
te maken met de ontkerkelijking, 
maar ik vind het bemoedigend om 
te zien dater nieuwe generaties bin
nen de Herengrachtkerk opstaan 

Os. Maarten Boersema voor de 
prachtlge Herengrachtlcerk (Foto: 
pr). 

die hun bijdrage aan de gemeen
schap willen leveren. Gaat Boerse
ma in Leiden ook een fotoproject 
maken van zijn werk als predikant 
net zoals hij in Blije deed? 
Boersema:" Ik wilde geen blauw
druk maken van Blije en dac\rom 
ben ik bier begonnen met een web
site: beleidendekerk.nl. Ik plaats 
daarop elke week, soms vaker, 
een foto van een beeld van wat ik 
tegenkom in mijn leven en werk in 
Leiden. Dat beeld koppel ik vervol
gens aan een Bijbeltekst. Het is dus 
een digitale plek voor liefhebbers 
van verbeelding van geloof, hoop 
en liefde. Al met al zie ik mijn werk 
in Leiden natuurlijk als een uitda
ging: een levende vitale geloofsge
meenscnap te onaernouaen en lK 

ben zeker van plan het door ds Arie 
Snoo begonnen werk voort_te zerien 
(samenwerking met de Chr. Gere
formeerde Opstandingskerk en de 
Hervormde Marekerk)." 
Boersema deelt nog verheugd mee 
dat er een grondige verbouwing 
aankomt van de Herengrachtkerk 
zodat het nog meer een plek in de 
binnenstad wordt waar het goed 
toeven is .• 


