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In de zomer van vorig jaar (1997) heeft ds. C. van der Leest de redactie van Dienst laten weten dat hij 

zijn functie als eindredacteur wilde neerleggen. Naar zijn mening werd het dragen van drie petten toch 

te hinderlijk: eindredacteur van Dienst, voorzitter van het Generaal Diaconaal Deputaatschap en mede-
werker aan de Infomap-ambtsdragers. Eén pet moest af: die van eindredacteur van Dienst. De redactie 
heeft deze beslissing gerespecteerd.  
Daarmee is een eind gekomen aan een periode van bijna zeven jaar waarin ds. Van der Leest een 
waardevolle bijdrage heeft geleverd aan ons blad, vanaf 1990 als redacteur en vanaf eind 1993 als 
eindredacteur. Vanaf het eerste nummer van jaargang 38 (1990) stond zijn naam in het 'colofon' van 
Dienst.  

  
In nummer 3 van die jaargang werd hij kort maar krachtig door de toenmalige redactie geïntro-
duceerd: „Overigens zal het U opgevallen zijn dat onder de redactieleden een nieuwe naam is versche-
nen: Ds. van der Leest, werkzaam in Harlingen. (...) Wij heten hem hier van harte welkom. We achten 
ons ontslagen van de plicht hem u voor te stellen. Zijn publikaties in ons blad zijn bekend en zelfs als 
boeken verschenen. We verwachten dus veel van hem!!" 

 

Inderdaad had ds. Van der Leest toen al zes artikelen voor Dienst geschreven, een aantal dat hij als re-
dacteur niet meer zou overtreffen. Zijn eerste artikel verscheen in 1979, toen hij nog in zijn eerste ge-
meenten stond (Almkerk-Werkendam en Breda): 'Wat moet de diaken nou eigenlijk doen?' Titel, opzet 
en inhoud waren en zijn typerend:  
- De titel laat taalgebruik zien dat in die tijd bepaald niet gangbaar was in de vrijgemaakte, kerkelijke 

pers. Gebruikelijker was een titel als: 'De taak van de diaken als ambtsdrager in de gemeente van 

Christus'. Maar ds. Van der Leest zocht aansluiting bij de leefwereld van de (beginnende) diaken en 
van de gemeente.  

- De opzet van het artikel is doordacht. De 'decimale' aanpak van ds. Van der Leest begint zich af te 
tekenen. Ik bedoel daarmee dat hij paragrafen en subparagrafen consequent becijfert (een voor-
beeld: „4.2.2. Al luisterend en vragenstellend [zie daarover 3.1.] moeten de diakenen te weten zien 
te komen, of in het bezochte gezin één of meerdere van de problemen speelt, opgesomd in 
2.2.-2. 10."). 

- De inhoud is praktisch en afgestemd op het werk van de ambtsdragers. Herkenbare situaties worden 

getekend en besproken. Maar ook toen al vroeg hij aandacht voor wat wij vandaag de spiritualiteit 
van de diaken zouden noemen!  

 
Intussen had de redactie in 1990 volkomen gelijk: de artikelen van ds. Van der Leest bleken vinger-
oefeningen te zijn voor uitvoerige publikaties. Het dikke themanummer 'Aanwijzingen voor ouderlingen 
en diakenen op pad' (1981) werd door ds. Van der Leest in z'n eentje volgeschreven en was in feite een 

voorpublikatie van Dienstvaardig-I (1987) en Dienstvaardig-II (1989). In die boeken werden ook ande-
re artikelen van zijn hand in omgewerkte vorm gepubliceerd.  
 
Zijn referaat op de CDC van 1983 ('De diakenen en de geldbesteding van de gemeente') werd in 1984 
in Dienst gepubliceerd. Maar ook daar rolde een boek(-je) uit: Bezitten en weggeven. Bijbelse gedach-
ten over geldbesteding (1984). Overigens maakte de toenmalige voorzitter van de CDC, J .van de Dijk, 

een typerende opmerking over ds. Van der Leest, die terug te vinden is in het verslag van die conferen-
tie: „De voorzitter, broeder Van de Dijk, bedankt Ds. van der Leest. Hij heeft zich afgevraagd waarin 
deze dominee zich onderscheidt van andere predikanten. Hij denkt dat het komt doordat hij spreekt 

alsof hij al jarenlang ervaring als diaken heeft." 
  
De redactie is dankbaar voor de bijdrage die ds. Van der Leest aan ons blad heeft kunnen leveren. Hij 
zet al jarenlang zijn gaven in voor de toerusting van ambtsdragers. Voor Dienst is daar nu een punt 

achter gezet. Op andere fronten blijft hij ermee bezig. Wij wensen ds. Van der Leest van harte Gods ze-
gen toe.  
Namens de redactie,  
P.W. van de Kamp  
 
Artikelen van ds. C. van der Leest in Dienst:  
- 27.2 (1979) 39-50:  Wat moet de diaken nou eigenlijk doen? 

- 29.1 (1981) 3-51:  Aanwijzingen voor ouderlingen en diakenen op pad 
- 31.4-5 (1983) 118-130: Gemeenteleden au serieux nemen. Notities bij het ambtelijk gesprek 
- 32.2 (1984) 76-79:  De diakenen en de geldbesteding van de gemeente 
- 34.2 (1986) 60-74:  Reaktie op: de oudste en de jongeren 

- 37.2 (1989) 46-60:  Over een kerkeraadsmap 
- 38.4 (1990) 83-90:  De diaken en de diakonale gemeente (referaat CDC- 1990) 
- 39.2 (1991) 44-56:  Een eeuw diaconessen in Harlingen 

- 44.1 (1996) 23-26:  Eenmaal-kerkgang/kerkelijk shoppen 
 


