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Nieuwsbrief
STICHTING VRIENDEN VAN

HEIDELBERG & DORDRECHT

Reis naar Heidelberg om een oude
boodschap te brengen
Op 29 woensdag mei mochten ondergetekenden J.J. Rietveld en
J. Vermeer een bezoek brengen aan Heidelberg. Al eerder hadden wij het voornemen om onder de zegen van de Heere de
inwoners van de stad Heidelberg met de vele studenten daar het
nut en de noodzaak van de Heidelbergse Catechismus onder de
aandacht te brengen. Van de Stichting Vrienden van Heidelberg
en Dordrecht kregen wij op ons verzoek een flyer in het Duits
en het Engels waarin het ontstaan van deze Catechismus wordt
uitgelegd.
Van de Gereformeerde Bijbel Stichting mochten wij in
dit verband Duitse en Engelse Bijbels ontvangen.
Ondanks ons opzien om
in deze grote stad dit werk
te mogen doen, mogen we
zeggen dat de Heere ons
kennelijk nabij wilde zijn.
Direct na aankomst zijn we
Heidelberg ingegaan. En
wonderlijk, we ontmoetten
een jonge vrouw die theologie studeert. Aan haar
gaven we een aantal flyers
en enkele Bijbels die ze beloofde op de universiteit te verspreiden.
De jonge vrouw die ons bediende toen wij aten in een restaurant
studeerde eveneens theologie. Ook zij beloofde de flyers en de
enkele Bijbels die wij aan haar overhandigden aan medestudenten door te geven. Wandelende door de stad konden wij vele
flyers en na een gesprek een Bijbel overhandigen.
Op donderdag, Hemelvaartsdag bezochten wij de gemeente van
ds. Heck.
Deze kleine gemeente wordt bezocht door veelal jonge mensen,
waarvan er verschillenden studeren aan de universiteit. Aan ds.
Heck en deze studenten hebben we een doos Duitse en Engelse
Bijbels mogen overhandigen. Ook weer met de belofte deze op
de universiteit te verspreiden.

Bij een bezoek aan de Heilige Geestkerk werden we door de
dame bij de ingang zeer vriendelijk ontvangen. Zij beloofde de
flyer aan mensen uit te delen en in de open boekenkast mochten
wij een aantal flyers en enkele Bijbels neerleggen.
We kregen ook een zeer indringend gesprek met enkele studenten, waaronder een Syriër die geloofde in de evolutietheorie. Op
mijn vraag waar dan het toeval vandaan kwam moest hij het
antwoord schuldig blijven.
Toch gaf hij ons gelegenheid om het Evangelie uit
te leggen waarin het klinkt:
‘Wendt u naar Mij toe en
wordt behouden.’
Op een bank in de Hauptstrasse zat een ouder echtpaar. Ze kwamen uit Iran
op bezoek bij hun zoon
die in Heidelberg studeert.
Op hun vraag wat wij, afkomstig uit Nederland, hier
deden, mocht ik hen het
Evangelie uitleggen. De
man sprak goed Engels en
luisterde met grote belangstelling. Later wilden de
zoon en andere Iraniërs een foto maken. Ook zij namen de flyer
over de Heidelbergse catechismus en Bijbels in de Engelse taal
van ons aan. Naast hierboven vermelde ontmoetingen mochten
we met diverse mensen het gesprek aangaan en Bijbels plus flyers uitdelen aan geïnteresseerden.
Last but not least!
Dank ook aan onze vrouwen die niet zoals wel eens gezegd
wordt ‘een hulpje is tegenover ons’! Nee zij hebben ons met
raad en daad bijgestaan en meegeholpen met de verspreiding
van het Woord van God. Waarvan acte!
J.J. Rietveld en J. Vermeer

Van de
penningmeester
De inkomsten tot het eind van de
maand juli 2019 zijn uitgekomen op €
32.429,53 en de uitgaven € 17.958,60
hetgeen een positief resultaat geeft van
€ 14.470,93 per 30 juli 2019. Hierbij
willen wij opmerken dat er verschillende boeken worden vertaald waar
nog geen factuur van ontvangen is. Dit
zal ook betekenen dat wij nog dit jaar
nieuwe boeken kunnen uitgeven.
Wij willen u na de Heere heel hartelijk
dankzeggen voor uw gaven in de afgelopen periode.
Als Stichting doen wij wederom een beroep op uw vrijgevigheid om het mooie
werk in o.a. Duitsland en in Turkije te
kunnen voortzetten.
Er komen steeds weer verzoeken om
hulp uit Duitsland en ook Turkije om
daar, door brede publicatie, bekend te
maken hoe waardevol de Heidelberger
voor iedere christen is. Dat troostboek
mag ons boegbeeld zijn.
Heeft u vragen? Neem gerust contact
met ons op!
Helpt u mee? Gebruik de ingesloten acceptgirokaart of boek rechtstreeks over
naar IBAN NL35ABNA0548987920.
J. Timmer, penningmeester
Mail jacobustimmer@gmail.com
Tel.: 0345-623611

Kerkhistorische
reis 2019
Dankzij overweldigende belangstelling,
is de a.s. reis geheel vol geboekt.

Zeg het voort!
Het Woord moet voort. Om het draagvlak voor dit nuttige maar ook zeer
nodige werk uit breiden, mochten we weer op verschillende manieren vertegenwoordigd zijn. Bij voorbeeld op de Mbuma zendingsdag, de voorjaarsfamiliedagen in Gorcum en de Duikenburgse dagen. Veel ontmoetingen en
een aantal aanmeldingen voor de Nieuwsbrief.
Op enkele gemeente-avonden in Capelle a.d. IJssel was er gelegenheid om
iets over de stichting te vertellen. Een mooi initiatief van de betreffende
kerkenraad was dat de collecten op deze avonden bestemd waren voor de
stichting. Elke nieuwe aanmelding werd beloond met het prachtige geschenkboekje: Van Heidelberg naar Dordrecht en terug. Wilt u de aanmeldingskaart
achter in het boekje doorgeven aan een kennis, uw buren, een broer of zus,
enz. Zij kunnen die portvrij opsturen en ontvangen het mooie geschenkboekje.
Het nieuwe verenigingsseizoen begint inmiddels ook weer. Graag verzorgen
we een boeiende powerpoint-presentatie voor uw vereniging, gemeente, ouderenmiddag of catechisanten. Neem contact op met één van onze voorlichters. We komen graag.
In Dordrecht en Middelburg neemt de belangstelling voor de kerkhistorische wandelingen nog steeds toe (in Middelburg al meer dan 100!). Rondleidingen met inhoud en… voor het goede doel! Opvallend dat steeds meer
jongeren de rondleidingen ontdekken en waarderen. Data rondleidingen:
www.svvhed.org.
De voorlichters
G. Verhoef, gverhoef@kliksafe.nl / 010-4512343 (overige regio’s)
P.C. Beeke, p.c.beeke@kliksafe.nl / 0118-633828 (regio Zeeland)

Kies uw presentatie
Wij hebben in de herdenkingsjaren REFO-500 (2017) en Dordt-400 (20182019) verschillende nieuwe (PowerPoint)presentaties ontwikkeld. Boeiend,
leerzaam en blijvend actueel voor uw groep. Kies uit de volgende thema’s.
• 
Papieren zendelingen voor Duitsland, voorlichting Stichting Vrienden
van Heidelberg en Dordrecht – de reformatieboodschap voor het Duitse
volk (doel en werkwijze van ons werk).
• Synode van Dordrecht (historisch overzicht en blijvende betekenis van
die synode in begrijpelijke taal).
• Herr Käthe – bezinnende presentatie over het leven van Luthers vrouw
en haar betekenis voor de Hervorming (veel gevraagd door vrouwenverenigingen en bijeenkomsten met ouderen).
• 500 jaar Hervorming in Zeeland (regio Zeeuwse eilanden).
Met gratis boek Van Heidelberg naar Dordrecht en terug voor nieuwe
Nieuwsbrieflezers (gratis abonnement). Bel een van de voorlichters voor informatie en maak tijdig uw afspraak.

Kerkje op het Patmoscomplex te Siegen

Drie vragen aan Marius Timmermans,
voorzitter Reformations-Gesellschaft-Heidelberg (RGH) te Siegen
Wilt u een korte terugblik geven op uw verblijf in Duitsland?

Ziet u nieuwe ontwikkelingen in de Duitse kerken die voor
het werk van onze stichting van belang zijn?

Ja, hoe komt nu een vrachtwagenchauffeur, die graag de rest
van zijn leven als evangelist in Antwerpen wil blijven dienen, Ja, maar ook de grote oorzaak van de geestelijke afbraak en
neergang van de EKD (Evangelische Kirche Deutschland) mag
als lectuur evangelist in Duitsland terecht?
Dat heeft vooral te maken met de liefde die de bekwame NIET uit het oog verloren worden. Kort samengevat is het zo
P. Kuijt van de Driestar mij bijbracht voor de Heidelbergse dat de Landeskirche steeds liberaler wordt doordat bijbelkriCatechismus tijdens de eerste jaren van de CGO in Ridderkerk tiek en gender mainstream plaatsvindt en sociale kwesties
steeds meer aandacht krijgen.
en Gouda.
En dan met name voor de oproep van Jan Nupoort, catechi- Wat de vrije kerken betreft, daar wordt het voor een christen
seermeester in Schoonhoven en predikant te Batavia om “we- steeds moeilijker om kerken te vinden waarin een waardige
kerkdienst plaatsvindt zonder moderne opwekkingsliederen.
der te keren naar de Heidelbergse Catechismus” (1750)
Dat was de kern van mijn verblijf in Duitsland. Uiteraard pas- Op de meeste plaatsen is er geen verkondiging meer naar
Gods Woord.
send bij de verschillende gelegenheden
Wat de conservatieve vrije kerken
die mij door het bestuur van de Duitse
betreft, ook daar worden er meer
vereniging RGH geboden werden. Daar
campagnes gevoerd tegen de 5 punkwam de versterking bij door het werk
ten van het Calvinisme. Er is een
van godsdienstleraar Arie de Redelijkwebsite waarop zelfs argumenten
heid en ouderling Teun de Jong uit Krimtegen de Dordtse Leerregels worden
pen aan den Ijssel die in de vijftiger jaren
verspreid.
een correspondentieband opbouwden
met een gezelschap in Duitsland. Van
Hoe blijft u in Nederland betrokken
broeder de Jong kreeg ik alle verslagen.
bij het “evangelisatiewerk” in DuitsNaast veel e-mail verkeer mochten we
land?
concreet bijna twee jaar lang in Duitsland duizenden brochures uitdelen op
Als voorzitter van de Duitse vere
conferenties van Bazel tot Hamburg waar
in feite dezelfde boodschap aangereikt M. Timmermans met zijn vrouw voor hun woning niging “Reformations-GesellschaftHeidelberg” ben ik net begonnen
mag worden. En met dankbaarheid mag op het Patmos complex in Siegen Duitsland.
met een psalmproject omdat er in
ik over die periode melden dat een Duitse uitgever, Betanien, mijn eenvoudige trilogie over datzelfde het Duitstalige gebied nauwelijks of helemaal geen psalmen
meer gezongen worden. Met respect voor de goede Duitse
Troostboek uit Heidelberg in het Duits heeft uitgegeven.
Het was goed om daar te zijn ook al was het aanvankelijk de kerkliederen, maar dit is een ernstige geestelijke verarming.
bedoeling om in Heidelberg een klein museum / infopunt te Met hulp van enige Duitse en Nederlandse predikanten en onopenen over de Heidelbergse Catechismus. Het stadsbestuur der inwachting van de onverdiende Zegen des Heeren hopen
wilde daar alleen aan meewerken als we dat met de plaat- we daar iets aan te kunnen doen.
selijke Landeskirche samen zouden doen. Dat was voor het
Duitse bestuur der RGH echter onmogelijk gezien de funda- Marius Timmermans woont nu weer in Nederland. (Veen)
mentele verschillen.

Duitse kerken
Prachtige gebouwen, schitterende kerken. Niet alleen de hier
afgebeelde Französischer Dom in Berlijn. Deze kerk is oorspronkelijk gebouwd voor de Franse Hugenoten. Hier bevindt
zich nu het Hugenotenmuseum. Praktisch elk kerkgebouw in
Duitsland, tot in de kleinste plaatsjes, is bouwtechnisch van
goede kwaliteit en verder perfect onderhouden.
Daaraan afgemeten zou je kunnen denken dat het prima gaat
met het Duitse kerkelijke leven. Maar als toerist zie je schone
schijn en dus een bedrieglijke buitenkant.
In tegenstelling tot wat wij gewend zijn in Nederland, wordt er
in Duitsland kerkbelasting geheven (Kirchensteuer). Overigens
niet alleen in Duitsland, maar ook in Oostenrijk, Denemarken,
Finland, IJsland en Zweden. In Duitsland lopen de inkomsten
van deze kerkbelasting in de vele miljarden. Het is hiermee
veruit de grootste en voornaamste bron van inkomsten. Dit
verklaart waarom er in het geheel niet bezuinigd behoeft te
worden op hetgeen elke dag van de week van buitenaf en
soms ook van binnen te zien is.
Maar dit is allemaal in wezen niets meer dan een holle, lege
en inhoudsloze vertoning, als er geen mensen meer op komen
op zoek naar de waarheid. Alleen al in 2018 verlieten 436.000
mensen een kerk, dat was 12% hoger dan in 2017. En niet alleen Evangelische (EKD)kerken gaan gebukt onder het verlies
van leden. Ook de Evangelisch-Reformierte Kirche verloor in
dat jaar 2300 leden. Volgens Volker Jung, voorzitter van de
EKHN (Evangelische Kirche in Hessen en Nassau) wordt elke
kerkverlater betreurd en is er veel inspanning om de mensen
in de protestante kerk een geestelijk tehuis te bieden. Maar
als die inspanning bestaat uit nieuwe kerkdienstmodellen die
meer op een show of dorpsfeest gelijken, en met de heiligheid
van God en Zijn Woord niets te maken hebben, zal er geen
kentering plaatsvinden.
Door wereldgelijkvormige entertainment zal een oprechte en
zich schuldig wetende en naar vergeving zoekende zondaar
niet wederkeren naar de mooie Duitse kerken. Daar zal Gods

Geest Zelf aan te pas moeten komen. Als dit mag gebeuren,
zal dat niet onopgemerkt blijven, hopelijk zijn er nog velen
onder ons die in hun gebeden hierom vragen.
K. Timmermans
(gegevens RD 13 aug. 2019)
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