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Ds. Latzel opnieuw
onder vuur

HEIDELBERG & DORDRECHT

Opmerkelijk. Tijdens onze kerkhistorische reis in oktober
2019 waren we bijeen in de Martinigemeente in Bremen,
waar ds. Olaf Latzel al jarenlang predikant is.
Het thema van de reis, “De rechtvaardige zal tot zegen zijn”,
was toegespitst op Hendrik van Zutphen. Deze Nederlander,

Even voorstellen:
Een nieuw gezicht. Daarom reden om mij voor te
stellen. Op de laatstgehouden bestuursvergadering ben ik als voorzitter van de stichting gekozen.
Onder biddend opzien en met Gods hulp wil ik mij
er van harte voor inzetten. Uiteraard samen met andere bestuursleden, voorlichters en de vrijwilligers.
Wie is de nieuwe voorzitter? Getrouwd en vader van
vier kinderen. Sinds 2001 ben ik predikant van de
Gereformeerde Gemeenten. In die periode diende
ik de gemeenten in Scherpenisse, Dordrecht, Ede,
Lethbridge (Canada). Vanaf 2019 ben ik verbonden
aan Doetinchem. Het is m’n begeerte om een instrument te zijn in de handen van mijn Zender tot
uitbreiding van Zijn Koninkrijk. In Nederland en in
Duitsland, en wereldwijd.
Daarnaast maak ik deel uit van een tweetal kerkelijke deputaatschappen. Vervolgens vervul ik de
functie van hoofdredacteur van het jongerenblad
Daniël en heb ik zitting in het bestuur van Bonisa.
Het is mijn hartelijke wens en gebed dat de Heere het werk van de
stichting wil zegenen. Maar ook
dat we samen de schouders onder dit mooie werk zullen zetten.
Ds. A.A. Brugge
Doetinchem

de eerste prediker van de
Lutherse leer in Bremen,
stierf als martelaar om het
geloof in Noord-Duitsland. Hij vertrok echter
niet eerder uit Bremen
voordat daar twee andere
uit Nederland afkomstige
predikers, Jacob Probst
en Johan Tieman, de Bijbelse leer verkondigden.
Welnu, zo betoogde ds.
Latzel in zijn welkomstwoord, deze Johan Tieman, Hollander, was de eerste prediker die het heldere Evangelie in de Martini-kerk verkondigde. Hij besloot zijn welkom met de volgende woorden:
“Allen die gekomen zijn een gezegende avond hier in de
Martini-gemeente, die veel aan de verkondiging door Hollanders te danken heeft.” Deze banden dateren van 1524.
Wat het welkom van ds. Latzel echter nog opmerkelijker
maakte, was zijn toepassing op het heden. “Nu hebben
we in Midden-Europa een lange tijd gehad zonder dat we
om het geloof werden vervolgd. Het waren rooskleurige en
vervolgingsvrije tijden. We komen echter in toenemende
mate in tijden van vervolging. Misschien niet vervolging tot
in de dood, maar in Holland, Frankrijk, Duitsland en Engeland zal de vervolging meer en meer toenemen.”
Het blijken inmiddels profetische woorden te zijn geweest. Nog geen jaar later is
ds. Latzel door de plaatselijke ‘classis’ een
voorlopig preekverbod opgelegd en is er
door het openbaar ministerie een aanklacht

tegen hem ingediend wegens volksopruiing. En waarom
dan wel? Omdat deze markante, soms nogal vurige predikant, Gods Woord naspreekt. Samengevat wekt zijn
Bijbelgetrouwe stellingname tegen het moderne denken
ten aanzien van het huwelijk tussen mensen van hetzelfde
geslacht en de gender-ideologie enorme tegenstand. Buiten, maar helaas nog meer binnen de Evangelische Kirche

Even voorstellen:
Toen de vraag naar mij toekwam om toe te treden
tot het bestuur van de SVVHED heb ik niet lang geaarzeld. De stichting kende ik. Bijna 20 jaar geleden
was ik betrokken bij de oprichting van de stichting
door vriend M. Timmermans. Het voelt als terug van
weg geweest. Van de bestuursleden van destijds zit
overigens niemand meer in het bestuur. Het doel
van de stichting spreekt mij aan. Het is mijn verlangen mee te helpen aan het verspreiden en versterken van de gereformeerde theologie in Duitsland.
Een meerwaarde van het werk zijn de contacten
met christenen in het buitenland. Contacten met
buitenlandse christenen hebben mij geleerd dat je
niet alleen iets voor hen betekent maar dat zij ook
iets betekenen voor ons: de ervaring dat Gods kerk
een wereldwijde kerk is.
Mijn gebed is dat de kerk in
West-Europa zal herleven door
de krachtige werking van Gods
Geest. En dan is het: bid en werk.
Ds. J.C. den Ouden
Sint-Maartensdijk

Deutschland (EKD). Gelukkig staan zijn gemeente en kerkenraad vierkant achter hun predikant.
Ook in 2015 ontstond er veel ophef na een preek waarin ds. Latzel stelling nam tegen het zogenaamde ‘House
of one’, een locatie waar christenen, Joden en moslims
‘dezelfde God’ kunnen aanbidden. Ondanks heftige protesten van wel 80 collega-predikanten en -predikantes en
gelukkig niet gehonoreerde aanklachten, leidde dit juist
tot een toename van het aantal kerkbezoekers met wel enkele honderden, terwijl de via internet uitgezonden preken door duizenden belangstellenden, tot in Oostenrijk
en Zwitserland toe, werden beluisterd en gezegend. God
regeert. Het valt echter te denken dat satan dit knarsetandend heeft aangezien en nu nog feller aanvalt. Dringende
reden om de banden met onze geestverwanten, bijna 400
jaar geleden gelegd, weer aan te halen.
Gedenk deze broeder met zijn gemeente in uw gebeden.
Mail uw steunbetuiging aan onze secretaris info@svvhed.
org. Hij zal de reacties verzamelen en zorgen dat ze bij ds.
Latzel en gemeente komen.
Bert Verhoef

Van de voorlichters:
Door de corona-crisis lagen de activiteiten in de
laatste maanden zo goed als stil. Intussen zijn de
stadswandelingen in Dordrecht en Middelburg
weer van start gegaan, data zie www.svvhed.org.
Als u voor uw groep of vereniging ruimte heeft voor
een presentatie (volgens RIVM voorschriften), meld
u zich bij een van de voorlichters, ze komen graag.

UW (ADRES)MUTATIES: Het actueel houden van het adressenbestand van onze nieuwsbrieflezers is voor ons van groot belang.
Daarom verzoeken wij u vriendelijk mutaties direct aan ons door te geven via het contactformulier op onze
website: www.svvhed.org of via ons emailadres: info@svvhed.org. Via (0548-515707 mag het natuurlijk ook.

Comité van aanbeveling: Ds. G.J. van Aalst (Geref. Gem.) • Ds. R. Bakker (Oud Geref. Gem. in Ned.) • Dr. R. Bisschop (Herst. Herv.) • Dhr. H. Bor (Chr. Geref.)
• Ds. D.J. Budding (PKN-Hervormd) • Ds. P. den Butter (Chr. Geref.) • Ds. J. van Dijk (PKN-Hervormd) • Ds. M. Goudriaan (PKN-Hervormd) • Ds. A.J. Gunst (Geref.
Gem.) • Ds. H. van der Ham (Chr. Geref.) • Prof. Dr. W.J. op ’t Hof (Herst. Herv.) • Ds. M. Karens (Geref. Gem.) • Ds. J.M.J. Kieviet (Chr. Geref.) • Dr. M. Klaassen
(PKN-Hervormd) • Ds. M.A. Kuyt (PKN-Hervormd) • Ds. J. de Lange (PKN-Hervormd) • Ds. G.M. de Leeuw (Geref. Gem.) • Dhr. J. Mastenbroek (Geref. Gem.)
• Ds. N. den Ouden (Herst. Herv.) • Ds. P. den Ouden (Herst. Herv.) • Ds. G.R. Procee (Chr. Geref.) • Ds. J. Roos (Geref. Gem. in Ned.) • Ds. W. Roos (Herst. Herv.)
• Ds. P. van Ruitenburg (Geref. Gem.) • Ds. A.T. Vergunst (Geref. Gem.) • Dr. W. van Vlastuin (Herst. Herv.) • Dr. P. de Vries (Herst. Herv.) • Ds. A. van de Weerd
(Chr. Geref.) • Ds. J. Westerink (Chr. Geref.) • Ds. J.A. Weststrate (Geref. Gem. in Ned.) • Ds. A. van der Zwan (Chr. Geref.)
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