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H
eeft u onze website weleens bezocht? Wan-
neer u dat heeft gedaan, zij n u waarschij nlij k 
drie dingen opgevallen. Het eerste is, dat op de 

website veel informatie te vinden was en u er veel boe-
ken kon bestellen. Zo zij n er de laatste drie jaren meer 
dan 50 titels bij gekomen! Het tweede dat u misschien 
wel opviel, is dat niet alle informatie even actueel en 
relevant was. Het derde is, dat de lay-out te wensen 
overliet. Er waren weinig afbeeldingen, veel tekst en de 
site was daardoor misschien minder aantrekkelij k om te 
bekij ken. Wij  vonden het hoog tij d om onze website een 
‘nieuwe, mooie jas te geven’ met een aansprekend aan-
bod aan informatie: een ‘goede voering’. In dit artikel 
vertellen we wat we u met de nieuwe website kunnen 
bieden.

Actualiteiten
Op onze oude website deelden we wel informatie over 
het werk binnen onze Stichting, maar niet over de ge-
beurtenissen in het werkveld. Hier willen we graag ver-
andering in brengen. We vinden het belangrij k om u te 
informeren over de zaken die bij voorbeeld in Duitsland 
spelen, zodat u meer inzicht krij gt in het kerkelij ke leven 
van onze oosterburen. We kunnen ons namelij k goed 
voorstellen dat veel mensen zich afvragen waarom 
evangelisatiewerk in zo´n rij k land als Duitsland, waar 
zelfs de Reformatie begon, nodig is. We willen u laten 



zien dat de situatie niet zo rooskleurig is als het lijkt en dat de actuele 
gebeurtenissen dit beeld nog verder versomberen.

Natuurlijk willen we ook positief en hoopvol nieuws met u delen. Daar-
om vertellen we u op de nieuwe site meer over de boeken die worden 
uitgegeven en over het werk dat we in het buitenland doen. Daarnaast 
zijn er gelukkig ook betere berichten te melden over de kerken in Duits-
land. Die leest u op de nieuwe site!
 
Donaties
Als u weleens een donatie heeft gedaan (wat wij natuurlijk erg op prijs 
stellen!), dan kon dit voorheen op drie manieren: via de acceptgiro bij de 
nieuwsbrief, via het online machtigingsformulier op de website of door 
via uw bank geld over te maken. Dit kan natuurlijk nog steeds. Toch 
denken wij dat deze tijd meer nodig heeft dan deze wegen. Daarom 
hopen we binnenkort ook de mogelijkheid toe te voegen om direct via 
de site een gift over te kunnen maken. We willen u van harte uitnodigen 
om te proberen of dit werkt!
 
Lay-out
De lay-out was duidelijk aan vervanging toe. Bij het maken van de nieu-
we site hebben we ervoor gekozen om gebruik te maken van drie grote 
nieuwsitems, die aansporen om een nieuwsbericht te lezen of een actie 
te ondernemen (zoals het aanvragen van een presentatie). Het is ook 
makkelijker gemaakt om een boek te bekijken. Visueel is de website ook 
wat meer hedendaags geworden. Zo proberen we meer afbeeldingen 
en citaten te laten zien. Nog een belangrijke verandering is dat de web-
site zich aanpast aan het schermformaat waarmee de website wordt 
bekeken.

Wilt u weten hoe dit er dan uitziet? 
Neem gerust een kijkje op onze nieuwe site: 

www.svvhed.org !

PS: Vergeet u niet een donatie over te maken?  

Bart van Zwieten

De inkomsten tot eind van de maand juli 
2022 zijn uitgekomen op € 29.234,66 
en de uitgaven op € 52.615,30 het-
geen een negatief resultaat geeft van 
€ 23.380,64 per 31 juli 2022. Hierbij 
willen wij wederom opmerken dat er 
steeds meer boeken worden uitgege-
ven via de nieuwe uitgeverij Sola Gra-
tia Medien  (S.G.M.). 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 te kunnen voortzetten. 
Wist u dat wij een ANBI stichting zijn, 
wat betekent dat u de gift fiscaal kunt 
aftrekken bij de belastingdienst. Het 
betekent ook dat u onze Stichting kunt 
opnemen in uw testament, er is dan 
geen schenkbelasting verschuldigd. Zo 
kunnen wij aan nog meer verzoeken 
om hulp uit Duitsland voldoen, om daar 
door brede publicatie bekend te maken 
hoe waardevol o.a. de Heidelberger voor 
iedere christen is. Dat troostboek mag 
ons boegbeeld zijn.

Gebruik de ingesloten acceptgirokaart 
of boek rechtstreeks over (voorkeur 
i.v.m. kosten) naar IBAN NL35 ABNA 
0548 9879 20 t.n.v. Stichting Vrienden 
van Heidelberg en Dordrecht.
Heeft u vragen? Neem gerust contact 
met ons op!

J. Timmer, penningmeester
e-mail:   jacobustimmer@gmail.com
telefoon:  0345-623611

Van de 
penningmeester 

O
p donderdag 19 mei maakten we de reis naar 
Hamburg. Het doel was om de driedaagse 
hoofdconferentie van Evangelium 21 te bezoeken. 

In de Nieuwsbrief van april 2022 hebt u kunnen lezen over 
deze organisatie. Onze adviseur, dhr. M. Timmermans, heeft al 
vaak de jaarlijkse conferenties bezocht. Voor de bureau-
medewerker Bart van Zwieten en voor ondergetekende was 
het de eerste keer. 

Dit jaar was het thema van de confe-
rentie: Navolging met ongedeeld 
hart. Het was bijzonder om het ge-
bouw van de Arche Gemeinde gevuld 
te zien met zoveel mensen. Dat veel 
bezoekers jonge mensen waren, is 
zeer bemoedigend. Door de onzeker-
heid rond Covid-19 was de opkomst 
lager dan andere jaren. Er waren on-
geveer 900 bezoekers onder wie een 
aantal uit verschillende andere landen. In totaal waren er 
negen lezingen. Vier daarvan behandelden het Bijbelboek 
Haggaï. Alle lezingen zijn overigens nog steeds te beluiste-
ren op www.evangelium21.net  Het was verheugend om te 
horen dat in de lezingen nadruk werd gelegd op de nood-
zaak van wedergeboorte en de rechtvaardiging van de 

goddeloze door het geloof alleen. Onze jaarlijkse aanwe-
zigheid bij deze conferentie heeft te maken met het feit dat 
we de boeken die we uitgeven in Duitsland daar mogen 
tonen en verkopen. Zo is deze conferentie een geweldige 
gelegenheid om ons werk bekendheid te geven in  
Duitsland. Het stemt heel dankbaar om ( jonge) mensen te 
zien weglopen met een boek van onze boekentafel. 

Tijdens deze drie dagen werden veel 
nieuwe contacten gelegd en bestaan-
de contacten werden versterkt.  
We merken als bestuur hoe hard het 
werk van onze Stichting nodig is. Het 
is ons verlangen en gebed dat de 
Heere de boeken die zijn vertaald in 
het Duits zal zegenen voor ons buur-
land Duitsland. Met veel indrukken, 
maar ook verwonderd over deze open 
deur in Duitsland, reden we zater-

dagmiddag terug naar Nederland. De Heere gaat door met 
Zijn werk. Wij zijn geroepen om te zaaien. Hij alleen kan de 
wasdom geven.  

 Ds. J.A. van den Berg 

Een bijzondere ervaring

vervolg van blz. 1

“Dat veel bezoekers 

jonge mensen 

waren, is zeer 

bemoedigend”

van links naar rechts : M. Timmermans, C. Evers, B. van Zwieten, ds. J.A. van den Berg

2 3



N
a een paar jaar zonder reis en het weer afblazen 
van een geplande reünie als gevolg van corona, 
lukte het op  14 mei jl. om een reünie te houden 

in de ons zo bekende Duikenburg in Echteld. Velen hadden 
hier al heel lang naar uitgezien en het was dan ook werkelij k 
een vreugde elkaar weer te ontmoeten. Dit bleek dan ook 
wel uit de belangstelling, 75 deelnemers.

De oude vertrouwde sfeer die zo kenmerkend voor onze 
reizen is, was, ondanks dat we elkaar een paar jaar niet 
gezien hadden, weer helemaal aanwezig. Een onderlinge 
verbondenheid die we eigenlij k niet kunnen omschrij ven, 
maar des te meer ervaren hebben. Harmonie en vrede, 
samen verbonden door en onder Gods getuigenis, dat Hij  
ons gegeven en nog altij d gelaten heeft. Goed om met 
elkaar stil te staan hoe de Heere ons door donkere en 
duistere tij den heen de schatten van genade als het ware 
in de Reformatie weer opnieuw gegeven heeft. Dat is 
kerkhistorie in een diepe zin, Gods wonderwerken om Jezus 
wil. 

Eén van onze trouwe deelnemers, Frans Snoek, bracht 
een stukje van deze historie voor het voetlicht door 
voor ons een prachtige powerpoint-presentatie over de 
synode van Emden in 1571, te houden. Alle deelnemers 
ontvingen ook een boek met een schat aan gegevens over 
deze zo belangrij ke synode. Verder was er veel ruimte 

voor onderlinge ontmoeting, waar druk gebruik van werd 
gemaakt. Er werden ook heel wat suggesties voor een 
volgende reis aangedragen, waaruit ook bleek dat er veel 
belangstelling is om weer een reis met elkaar te maken.  
Evenals met de reizen, ontbrak ook nu het zingen van een 
aantal Psalmen niet, zowel in het Duits als in het Hollands. 
In het herdenken van een viertal altij d trouwe reisgenoten 
die ons in de achterliggende tij d door de dood ontvielen, 
werd naast het verdriet ook de onderlinge verbondenheid 
sterk ervaren.

Kortom, een dag van bezinning, verbondenheid en toch ook 
vreugde. Een dag om met dankbaarheid op terug te zien.  

Bert Verhoef 

…  Tot verbazing en ongenoegen van een 
aantal bewoners werd in een nieuwe 
wij k in Heidelberg dit beeld, dat de 
duivel moet verbeelden, zonder over-
leg geplaatst. De Evangelische Allianz 
is hiertegen een handtekeningenactie 
gestart. 

…  WARTBURG.
 Sinds enige tij d is mevr. Dr. Franziska Nentwig het hoofd 

van de zo bekende Wartburg in Eisenach. Bij  zo’n oude 
burcht, krap 1000 jaar, hoort een waardige titel voor deze 

functie. Mevrouw Nentwig draagt dan ook de titel:
 Frau Burghauptman (mevr. Burcht- hoofdman )
 Hoewel het wat komisch klinkt, vindt zij  het een 
 beminnenswaardige titel.

…  INSTITUTIE
 Verheugend als je bij  een meer wetenschap-

pelij k gerichte Duitse uitgever ineens dit (zie 
foto ) in een folder tegenkomt.

 Calvin: Institutio - Unterricht in der christlichen Religion
 € 60,00

Wist u dat...

O
ok op de laatste reünie bleek 
er veel belangstelling te be-
staan om weer een reis te 

gaan maken.

Er werden heel wat suggesties 
aangedragen en na rij p beraad 
hebben we inmiddels een raamwerk 
voor een boeiende reis in aanbouw.

Zover wij  mensen dat in de hand 
hebben, doen we ons best de even-
tuele beperkingen door corona te 
ontwij ken. Dat betekent, in tegen-
stelling tot alle voorgaande reizen die 
altij d in oktober werden gehouden, 
dat we dit keer naar mei uitwij ken. 
We hopen dat het in de eerste week 
van mei 2023 weer gaat lukken.

De reis staat dus gepland van 1 tm 5 
mei 2023.

Over de precieze invulling en 
aanmelding hopen we jullie binnen 
afzienbare tij d te informeren, in elk 
geval in de volgende Nieuwsbrief, 

maar het is vooral nu belangrij k dat de 
datum vastgezet kan worden.

Als de verdere invulling bekend is 
wordt die per omgaande op de site 

(www.svvhed.org) vermeld, dus kij k 
regelmatig even. 

We doen er uiteraard alles aan om er 
weer een boeiende en waardevolle 
reis van te maken.

Om alvast een klein beetje richting 
te geven: Guido de Brès, Caspar 
Olevianus maar ook Paul Schneider, 
de dominee van Buchenwald.

In het geheel zitten nog enkele 
verrassingen maar dat laten we nog 
even verrassingen.

Zoals de laatste jaren ons er wel 
bij zonder bij  bepaald hebben, 
staat ook dit voornemen onder de 
beheersing en erkenning van D.V. 
- zo de Heere wil en wij  leven -.

We hopen op een ruime warme 
belangstelling.  

Hartel� ke groet van het reisteam,
Bert Verhoef

REÜNIE 
deelnemers kerkhistorische reizen

Kerkhistorische reis 2023

“We doen er uiter-

aard alles aan om er 

weer een boeiende 

en waardevolle
reis van te maken”

Torenspits van een historische kerk in Emden.

“Een dag om met 

dankbaarheid 
op terug te zien”
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Titel: Die Gebete Jesu
Auteur: Mark Jones, 
predikant in Vancouver (Canada)

In dit boek behandelt de auteur alle ge-
beden van de Heere Jezus die zij n op-
getekend in het Nieuwe Testament. Het 
doel is dat wij  Zij n voorbeeld volgen. In 
het bij zonder geldt dit voor degenen 
die aangenomen zonen en dochters in 
Christus zij n. 

Titel: Lehre uns beten
Auteur: C.H. Spurgeon

Een boek over het bidden, geschreven 
door de bekende ‘Prins der predikers’. 
‘Leer ons bidden’ is een samenvatting 
uit veertig toespraken die de schrij ver 
in verschillende gebedsbij eenkomsten 
gehouden heeft. Door de warmte, lief-
de en het inzicht in het gebed kunnen 
deze boodschappen het geloof ver-
sterken in het hart en de ziel tot glorie 
van God. 

Titel: Komm zu Christus
Auteur: William Guthrie

Guthrie was een man met een zacht hart 
en oprechte liefde voor de waarheid zo-
als die in Christus Jezus is. Dit boek gaat 
over de uitnodiging om te komen tot de 
Heere. Ongeveer zeshonderd keer komt 
het woord ‘Kom’ in de Bij bel voor. Veel 
van de uitnodigingen aan de mens om te 
komen zij n te vinden in het 55e hoofd-
stuk van het boek Jesaja. 

Titel: Das paradiesische Evangelium
Auteur: Dr. Hermann Friedrich Kohlbrugge

Veel theologen zij n van mening 
dat de eerste vij f hoofdstukken 
van het eerste boek van Mozes de 
inhoud van hele Schrift bevatten. 
En dat de profeten en apostelen 
door de Heilige Geest daaruit de 
hele leer van de zaligheid hebben 
geput,. Zij  keren steeds weer terug 
naar deze hoofdstukken. Hierover 
preekte ook dr. Kohlbrügge (1803-

1875). Er staan nog twee andere preken in het boek met een 
slotbeschouwing van Eduard Böhl. Daar krij gen wij  onderwij s 
over de ellende van de mens door de zondeval, maar ook over 
Gods genade in het zenden van de Verlosser.

Titel: Horatius Bonar
Auteur: Wenn Gottes Kinder lijden

Het doel van Bonar in zij n klassieke 
werk is onderwij s over hoe christe-
nen met rouw moeten omgaan. Hij  
maakt een vergelij king tussen de 
Schrift en de ervaring van de Kerk. 
Zo leert hij  dat aardse banden niet 
verbroken worden met het doel 
de gelovigen verdriet aan te doen, 
maar om hen aan God te verbinden. 
Gods wegen zij n niet onze wegen, 

maar toch altij d bedoeld om te leiden tot blij vende gerech-
tigheid en volmaakte zegen. 

Titel: Wenn Gott sich abwendet um seine Kirche 
zur Buße zu bringen
Auteur: John Owen

Deze preek uit 1675 van Owen heeft 
onze gemeenten meer te zeggen dan 
veel andere dingen die tegenwoordig in 
de breedte van de kerk in Duitsland wor-
den onderwezen en besproken. Moge 
deze oproep ons, christenen, wakker 
schudden!  Maken we misschien een 
oordeel mee over het huis van God – 
over de kerk van Christus Zelf? Omdat 

wij  allen inwendig de eerste liefde te veel hebben verlaten en 
God niet vrezen?

Titel: Die Vorherbestimmung der Heiligen
Auteur: Aurelius Augustinus

Augustinus wordt terecht de ‘kerkvader 
van het westen’ genoemd. Groot is zij n 
veelzij digheid en hij  heeft diep inzicht 
in de betekenis van Gods genade. Het 
ware geluk, van begin tot eind, is alleen 
genade. Dit geschrift verscheen voor het 
eerst in 429. De kerkvader zelf wist dat 
hij  alleen christen was geworden omdat 
God hem had gegeven wat hij  hem had 

opgedragen. Hij  had zij n wil vernieuwd en aldus Augustinus 
in staat gesteld en voorbereid om de Heere Jezus Christus 
aan te trekken en te breken met alles wat niet van Hem was.  
Als het geloof een verdienste van de mens was, dan was de 
verlossing niet alleen Gods genade. Uit zichzelf zou de men-
selij ke wil, die sinds de zondeval verdorven is en altij d vrij elij k 
tegen God en Zij n dienst kiest, nooit vernieuwd worden. God 
vernieuwt de wil in zij n genade, en deze gelooft van ganser 
harte en gewillig in de mens in Christus en wil ook God dienen.

Titel: Die Kunst des Menschenfi schens 
Auteur: Thomas Boston

Dit boekje van Boston is gebaseerd op 
de bekende woorden van de Heere Je-
zus in Mattheüs 4:19, waarin de Zoon 
van God Simon Petrus en Andreas op-
roept om Hem te volgen: ‘Volgt Mij  na, 
en Ik zal u vissers der mensen maken’. 
Het is een duidelij ke en energieke uit-
daging aan predikanten en leken om 
niet achteloos te worden in het delen 

van het Evangelie met ongeredde zielen. Volgens J.I. Packer 
is dit een meesterwerkje voor evangelisten. 

Nieuwe oogst 

Na de Heere willen wij al onze donateurs bedanken. Mede door die 

financiële ondersteuning kunnen wij u een aantal in het Duits vertaalde 

boeken presenteren. 
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Contact Maak uw gift overColofon

Titel: Die Pilgerreise (Teil 1)
Auteur: John Bunyan

Als laatste maar niet als onbelang-
rij kste boek willen we noemen de be-
kende Christenreis van John Bunyan, 
deel 1. Het boek is al jaren geleden 
uitgegeven in het Duits in samen-
werking van de John Bunyanstich-
ting en onze Stichting Vrienden van 
Heidelberg en Dordrecht. Door de 
grote vraag is het uitverkocht. Nu 
verscheen van de hand van A.C.H. 

van Vuuren een bewerkte versie met prachtige illustraties. 
De uitgave is, verrij kt met Psalmen en vragen, op de Duitse 
markt gebracht.

Heeft u enigszins kennis van de kerkelij ke situatie in Duits-
land en heeft u fi nanciële mogelij kheden? Dan kunt u boeken 
als ‘papieren zendelingen’ sturen naar het land van Luther. 
Zoek op onze vernieuwde site naar een of meer aanspreken-
de boeken en verzend deze naar uw (zakelij ke) kennis of va-
kantiecontact. Onder begeleiding van uw gebed om de zegen 
van de Heere, opdat de boeken tot eer van Zij n nooit volpre-
zen Naam mogen gezegend worden en tot de zaligheid van 
zondaren.   

Karel Timmermans 


