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Kleinkinderen Kok lanceren website  

Redactie kerk 

DELFT - Een aantal kleinkinderen van ds. R. Kok lanceert vanmiddag een website met 

informatie over ds. Kok. Op de site www.dsrkok.nl zijn preken te vinden en tal van 

publicaties. Ds. Kok werd in 1950 geschorst als predikant van de Gereformeerde 

Gemeenten.  

De kwestie-Kok is weer actueel doordat ds. M. Golverdingen, kerkhistoricus van de 

Gereformeerde Gemeenten, onlangs heeft gezegd dat de schorsingsprocedure ,,heel gebrekkig 

en aanvechtbaar'' was.  

 

De eerste pagina van de website meldt dat ,,de prediking van ds. R. Kok en zijn werken ook 

zeggingskracht hebben voor vandaag. Die inhoud willen we levend houden.''  

 

Initiatiefnemer Dinke Sinke-Van Kooten uit Delft benadrukt dat de website geen actiemiddel 

is om voor rehabilitatie van ds. Kok te pleiten. ,,Wij bieden een archief met allerlei 

informatie. Zo kunnen belangstellenden zich een goed beeld vormen van de visie van ds. 

Kok.'' Op de website zijn dan ook geen meningen van kleinkinderen te vinden, behalve een 

artikel van ds. R. van Kooten dat hij eerder in een krant publiceerde.  

 

Er zijn volgens Sinke weinig andere mogelijkheden om aan materiaal over ds. Kok te komen. 

,,Op marktplaats.nl staan wel eens boeken te koop, maar die zijn doorgaans snel verkocht. Er 

zijn nog geen plannen voor herdruk van zijn boeken.''  

 

Aanleiding  

Vorige week haalde Hendrik Jan van der Heiden uit Apeldoorn zijn website over ds. Kok uit 

de lucht na zware druk vanuit de Gereformeerde Gemeenten. Sinke: ,,Een aantal 

kleinkinderen had al langer het plan een website te openen. Vanwege tijdsgebrek was het 

daarvan nooit gekomen. Dit was een goede aanleiding.''  

 

Voordat de website van Van der Heiden uit de lucht ging, had Sinke juist al het materiaal 

opgeslagen voor haar moeder. ,,Dat materiaal heb ik nagetrokken en is voor het grootste deel 

onderdeel van de nieuwe website.''  

 

Sinke is niet bang voor eventuele druk. ,,Ik zou niet weten welke organisatie, instelling of 

kerkgenootschap mij kan dwingen deze website uit de lucht te halen.''  

 

Het is mogelijk om een abonnement te nemen op de nieuwsbrief van de website. ,,Ik streef 

ernaar om elke maand nieuw materiaal beschikbaar te hebben.''  

 

Er bestaat de mogelijkheid om als bezoeker materiaal aan te bieden.  

 


