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Plan voor nieuwe website ds. R. Kok 
GENEMUIDEN - Kleinkinderen van wijlen ds. R. Kok hebben plannen om een website op te zetten om de 
aandacht voor de prediking van ds. Kok levend te houden.  

Dat heeft ds. W. G. Hulsman, hervormd predikant in Genemuiden en kleinzoon van ds. R. Kok, gisteren 
bevestigd.  

Volgens ds. Hulsman is het niet de bedoeling van de kleinkinderen om van de website een discussieplatform te 
maken. „Het gaat ons niet om de aandacht voor opa. Het gaat ons om het feit dat de inhoud van zijn prediking 
ook zeggingskracht heeft voor vandaag. Die inhoud willen we levend houden. Als kleinkinderen vinden we het wel 
belangrijk dat iedereen via internet goed en objectief geïnformeerd kan worden over wat ds. Kok werkelijk leerde.”  

De predikant benadrukt dat de website niet bedoeld is als een actiemiddel. „Het laatste wat we willen, is een soort 
actiecomité oprichten voor opa. Dat zou ook absoluut niet in zijn geest zijn.”  

De christelijke gereformeerde ds. Kok, die in 1982 op 92-jarige leeftijd overleed, bracht na zijn schorsing als 
predikant van de Gereformeerde Gemeenten van 1950 tot 1957 een eigen blad uit onder de titel ”De stem des 
Woords”. „Ik ben nog eens in de archieven gedoken en je moet dit initiatief vooral in die lijn zien”, aldus ds. 
Hulsman. De website krijgt als adres www.dsrkok.nl.  

Twee weken geleden opende de Apeldoorner H. J. van der Heiden al een site over ds. R. Kok waarop werken 
van de predikant en visies van anderen over zijn schorsing werden gepubliceerd. Begin deze week haalde de 
eigenaar deze weer uit de lucht op advies van zijn vader, ds. B. van der Heiden, predikant van de gereformeerde 
gemeente te Alblasserdam. In een toelichting zegt de predikant: „De theologische discussie over ds. Kok is te 
ingewikkeld en ligt te teer om die op een internetsite te voeren.”  

Berichten in de media dat de sluiting van de site onder zware druk vanuit de Gereformeerde Gemeenten is 
genomen, ontkent ds. Van der Heiden met klem. „Ik ben slechts door een predikant en een ouderling benaderd 
met informatieve vragen.”  

Ook H. J. van der Heiden spreekt tegen onder druk te zijn gezet. „Niet meer dan één predikant en twee 
kerkenraadsleden uit het land hebben me per mail hun standpunt laten weten.” 
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