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H
et christelijk geloof is gebaseerd op de Heilige 
Schrift - het Woord van God. “In den beginne was 
het Woord, en het Woord was God.” (Johannes 

1:1). En dit Woord van God stelt de Schrift gelijk aan onze 
Verlosser Jezus Christus in Johannes 1:14. De Barmer-Ver-
klaring van 1934 stelt dus ook: “Jezus Christus, zoals ons 
in de Heilige Schrift wordt getuigd, is het enige Woord van 
God, dat wij geroepen zijn te horen, te vertrouwen en te ge-
hoorzamen in leven en sterven.”

Dit geloof is de basis van onze publicaties. Alleen de Schrift 
- alleen Jezus Christus. Elk boek moet naar de Heilige Schrift 
en naar de Heere Jezus Christus leiden en Hem verheerlijken. 
Daarom behandelen wij geen boeken met politieke of soci-
aal-politieke boodschappen. Daarom zien wij af van de mo-
derne trends uit de Verenigde Staten.     Daarom geven wij 
geen romans of lichte literatuur uit die gemakkelijk en vaak 
worden gekocht. U vindt in ons assortiment geen ‘leesvoer’, 
maar boeken die gegrond zijn op het Woord van God alleen 
en theologisch gebaseerd zijn op de leer van de puriteinen en 
reformatoren.

Onze uitgeverij heet “Sola Gratia Medien” - omdat wij staan 
voor de soevereine genadeleer: alleen God verkiest en werkt 
de verlossing. Deze oude leer van Luther en Calvijn wordt te-
genwoordig in Duitsland helaas afgekeurd. Wij ervaren dat 
sommige boektitels niet in het assortiment van een aantal 
christelijke boekwinkels worden opgenomen omdat de titel “te 

calvinistisch” zou zijn. In veel christelijke kringen in Duitsland 
wordt Calvijn als taboe beschouwd. Maar we laten ons daar-
door niet afleiden en vertrouwen op Gods voorzienigheid.

Anderzijds willen wij ons niet beperken tot “abstracte” dog-
matische vragen. Ons geloof bestaat niet alleen uit deze (zeer 
belangrijke) leerstellingen. Wij staan ook voor de uitdaging om 
het christelijk geloof in een moderne wereld te beleven - met 

“We houden vast 

aan wat bekend 
en bewezen is”

Evangelische Gemeinschaft Burbach- Würgendorf



De inkomsten tot het eind van de 
maand oktober 2022 zijn uitgekomen 
op € 59.053,86 en de uitgaven op    
€ 73.952,20, het resultaat komt uit op 
€ 14.898,34 negatief.   Wij zijn heel 
dankbaar dat er veel boeken in behan-
deling zijn en uitgegeven zijn bij de 
nieuwe uitgeverij en ook via andere ka-
nalen lopen er opdrachten. Wij willen u 
na de Heere heel hartelijk dankzeggen 
voor uw gaven in de afgelopen peri-
ode. Als Stichting doen wij wederom 
een beroep op uw vrijgevigheid om het 
mooie werk in o.a. Duitsland te kunnen 
voortzetten. Er komen steeds weer 
verzoeken om hulp uit Duitsland om 
daar, door brede publicatie, bekend te 
maken hoe waardevol de Heidelberger 
voor iedere christen is. Dat troostboek 
mag ons boegbeeld zijn. Heeft u vra-
gen? Neem gerust contact met ons op!

Helpt u mee? 
Gebruik de ingesloten acceptgiro-
kaart of boek rechtstreeks (heeft de 
voorkeur i.v.m. bankkosten) over naar 
IBAN NL35ABNA0548987920 t.n.v. 
Stichting Vrienden van Heidelberg en 
Dordrecht.

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

Van de 
penningmeester 

vervolg van blz. 1

alle uitdagingen van dien. De maatschap-
pij waarin wij leven staat in veel opzichten 
in contrast met het christelijk geloof. En dus 
proberen we enkele boeken uit te brengen 
die behulpzaam zijn in de praktijk van het 
christelijke leven.

Onze manier van werken
Bovendien runnen wij deze uitgeverij niet 
als particulieren, maar als een organisatie 
zonder winstoogmerk. Dit betekent dat wij 
niet winstgericht werken, maar de uitge-
verij opvatten als een christelijk werk. Wij 
verspreiden het Goede Nieuws, wij rekenen 
niet als een commercieel bedrijf. Wij keren 
ook geen winst uit aan particulieren. Glorie 
aan God alleen!

Het goede behouden...
Ons motto is “Het goede behouden...”. Wij 
hebben dit ontleend aan 1 Thessalonicen-
zen 5:21: “Beproeft alle dingen; behoudt 
het goede.” Met ons boekenassortiment gaan we in tegen 
de trend van de tijd. We houden vast aan wat bekend en 
bewezen is. De voorvaders in het geloof staan garant voor 
een zuivere theologie. Deze boeken werden “goed en nuttig” 
gevonden door de generaties voor ons. En de behoeften van 
de mens zijn sindsdien in de kern niet veranderd.

Wij houden ook vast aan de oude Luthervertaling van 1912. 
Die is gebaseerd op de Textus Receptus van de Reformatie 
en is herzien door erkende taalkundigen. Hoewel er tegen-
woordig andere vertalingen op basis van de Textus Recep-
tus bestaan, heeft geen enkele zo’n serieuze vertaalgeschie-
denis als de Lutherbijbel van 1912. De taalkundige kracht 
van de Luthervertaling is nog steeds uniek in het Duits.
Verder houden wij ons aan de Drie Formulieren van Enig-
heid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederland-
se Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Deze belijde-
nis is ook uniek voor een uitgeverij in Duitsland. En daarom 
zien wij ons ook als een filiaal van de Stichting Vrienden van 
Heidelberg en Dordrecht, omdat deze unieke belijdenisbun-
del ons verenigt en bindt!

Sinds 2019 hebben we 62 boeken kunnen uitgeven - soms 
kleine paperbacks, maar ook dikke theologische werken van 
enkele honderden pagina’s. De meeste van deze boeken 
zouden nooit in Duitsland zijn uitgegeven zonder de hulp 
van de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. 
Op enkele uitzonderingen na zijn het allemaal boeken van 
oudvaders en puriteinen. Deze boeken waren in het verle-
den al tot zegen in Engeland of Nederland - waarom nu niet 

in Duitsland? Laten we daarom bewaren wat goed en be-
wezen is en vertrouwen op Gods genade, dat Hij door deze 
boeken ook vandaag de dag werkt! Hij verlaat ons niet, maar 
Hij verzamelt Zijn kinderen tot Zich! 
De oude en bekende Duitse hymne “Wer nur den Lieben 
Gott lässt walten” (“Wie maar de goede God laat zorgen”) 
roept ons in strofe 1 en 7 het volgende toe:  

Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt te allen tijd.
Die zal Hij wonderbaar bewaren
in alle nood en treurigheid.
Wie op de hoogste God vertrouwt
Heeft zeker op geen zand gebouwd.

Ga zingend verder op Gods wegen,
verricht uw taak getrouw en goed.
De hemel kome met Zijn zegen
u op uw bidden tegemoet.
Omdat God niet beschaamd laat staan
Wie in vertrouwen tot Hem gaan.

Laten we dus ook ons volste vertrouwen op God stellen dat 
Hij ook in het land van Luther weer een levend Bijbelgetrouw 
christendom zal doen ontwaken! 

Hartelijk dank voor al uw hulp en broederlijke solidariteit met 
dit literaire en missionaire werk van Sola Gratia Medien.  

De broeders van de uitgeverij Sola Gratia Medien 

Voortgang
Met dank aan de HEERE Die Zijn trouw aan onze Stichting betoont, mo-
gen we melding maken van de voortgang van onze werkzaamheden. De 
nieuwe uitvoering van ons blad en van de website zal u niet zijn ont-
gaan. Steeds kunnen er nieuwe boeken worden uitgegeven en we bid-
den dat de Heere die lectuur wil zegenen. Als we zelf de waarde van de 
rijke inhoud van de Reformatie mochten ontdekken, zullen we de ver-
spreiding van die geschriften van harte ondersteunen. Het theologisch 
fundament van de Evangelische Kirche Deutschland wordt steeds min-
der herkenbaar in de opstelling van deze kerk. De invloeden van allerlei 
moderne opvattingen nemen steeds meer toe. De getuigenissen van de 
Reformatoren die ze ons hebben nagelaten zijn blijvend actueel voor de 
betekenis van het Evangelie. 

Wisseling
In het bestuur heeft een wijzi-
ging plaats gevonden. Ds. J.C. 
den Ouden zag zich genood-
zaakt om ons bestuur te ver-
laten. Wegens andere werk-
omstandigheden kon hij zich 
niet meer inzetten voor onze 
Stichting. Zijn vertrek spijt 
ons bijzonder, want hij heeft 
goede bijdragen geleverd en 
we mochten in goede harmo-
nie met elkaar optrekken. We 
zien met dankbaarheid terug op onze samenwerking en wensen hem 
Gods zegen van harte toe. De plaats van tweede voorzitter is ingeno-
men door ons bestuurslid ds. J.A. van den Berg. Voor de vacatures in het 
bestuur zijn we bezig inrvulling te vinden. Ook bij de RGH heeft zich een 
verandering voltrokken. Met de Reformations Gesellschaft Heidelberg 
werken we veel samen. Dhr. Carsten Evers heeft een andere werkkring 
gevonden. Hij was een zeer gewaardeerde kracht en heeft jarenlang 
veel betekend voor onze zusterorganisatie in Duitsland en daarin ook 
voor ons. De RGH en de SVVHED verliezen in hem een werker aan wie 
we veel dank verschuldigd zijn. Inmiddels kon een opvolger worden be-
noemd. De RGH heeft dhr. Simon Schuster bereid gevonden om de ta-
ken van Carsten Evers over te nemen. Schuster is 33 jaar, getrouwd en 
oudste in de Evangelisch-Reformierte Kirche in Heidelberg. Zo mogen 
de werkzaamheden worden voortgezet. 

Toekomst 
Al de medewerkers die aan onze Stichting verbonden zijn mogen dat 
met betrokkenheid doen. Het blijft een zinvolle opdracht om de kennis 
van de erfenis in het Duitstalige gebied te bevorderen. Heeft de HEERE 
in het verleden niet in veel opzichten Zijn zegen gegeven? In de overtui-
ging van de blijvende waarde van geschriften van de Reformatoren wil-
len we in afhankelijkheid van Gods leiding onze eenvoudige arbeid blij-
ven voortzetten.  

Ds. J.P. Boiten, secretaris

Van het bestuur“Deze oude leer 
van Luther en Calvijn 

wordt tegenwoordig 

in Duitsland helaas 

afgekeurd”

“Het blijft een zinvolle 
opdracht om de kennis 
van de erfenis in het 
Duitstalige gebied te 
bevorderen”
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Wilt u een mailtje ontvangen als de volledige info op onze site staat?

 Stuur dan even een mailtje aan gverhoef@kliksafe.nl

N
a een paar moeilijke jaren zonder reis, is het ons 
een genoegen het volgende te melden: Deo Vo-
lente 1 tot en met 5 mei 2023 organiseert de 

Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht weer 
een kerkhistorische reis. Thema: “Kerkhistorie door de 
eeuwen heen”. We verblijven tijdens deze 5-daagse 
reis in Hotel Deutscher Hof in Trier. We staan o.a. stil 
bij de geschiedenis van de Hugenoten en brengen een 
bezoek aan de stad Metz, waaruit veel Hugenoten moes-
ten vluchten nadat Lodewijk XIV het Edict van Nantes 
herriep. In Trier wordt stilgestaan bij het werk en leven 
van Caspar Olevianus. In de Gehoorzaal waar hij les gaf, 
horen we over zijn lessen. Hij werd geïnspireerd door 
Melanchton. 

Niet ver van Trier ligt de plaats Simmern, de geboorte-
plaats van Frederik de Vrome. Hij was keurvorst van de 
deelstaat de Paltz. Hij hield zich bezig met theologische 
studies dat hem leidde naar het calvinisme waartoe hij 
zich bekeerde. In de kerk van Simmern vertelt Dr. God-

fried Hess ons meer over zijn werk en leven. 

In Dickenschied worden we verwelkomd in het witte 
kerkje waar de dominee ons vertelt over het werk en 
leven van ds. Paul Schneider, ook wel de prediker van 
Buchenwald genoemd. We bezoeken het graf bij de kerk 
waar hij en zijn vrouw begraven liggen. De reis wordt 

afgesloten met een bezoek aan Echternach in Luxemburg 
waar we stilstaan bij het verhaal van Willibrordus, de 
apostel der Friezen, wiens wens het was het Evangelie te 
prediken aan de Friezen. 

Meer informatie over deze volledig verzorgde reis waarbij ds. 
J.P. Boiten onze reispastor  zal zijn, kunt u binnenkort vinden 
op de website van onze Stichting: www.svvhed.org.             

We hopen D.V. maandag 1mei ’23 vele eerdere 
reisgenoten maar zeker ook veel nieuwe reisgenoten te 
mogen begroeten.  

Het reisteam                                     
Marius Timmermans en Bert Verhoef                                     

…  De recente synode van de EKD ( Evangelische Kirche 
Deutschland ) zich vooral bezighield met het  klimaat?

Dit o.a. in het volgende…’ besluit resulteerde: Bewerkstelligen 
dat bij “kerkelijke” autoritten er op de autobahn maximaal 100 
en op de provinciale wegen maximaal 80 km. per uur gereden 
wordt. Dit om de uitstoot te verminderen.

Ook moet de kerk er bij de overheid op aandringen dat 120 
km/u de absolute maximum snelheid wordt.

Wellicht beperkt het de uitstoot van uitlaatgassen, maar lijkt 
het belangrijk achten van dit soort thema’s door de kerk de 
“uitstoot”van leden niet te beperken.  

Wist u dat...

KERKHISTORISCHE REIS
“Kerkhistorie door de eeuwen heen”

Temple Neuf Metz (Hugenotenkerk)

De Porta-Nigra inTrier 

“In Trier wordt 

stilgestaan bij het 

werk en leven van 

Caspar Olevianus”

Het graf 

van ds. Paul 

Schneider
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Titel: Glauben und Leben
Auteur: Benjamin B. Warfield 

Geloven en leven, kernpunten in 
de Bijbel, worden behandeld door 
de beroemde professor Benja-
min B. Warfield van de bekende 
Noord-Amerikaanse universiteit 
Princeton. In dit boek is een breed 
scala van onderwerpen over ge-
loof en leven te vinden, dat ook 
door iemand die onbekend is met 
de Bijbelse waarheid gemakkelijk 
is te bevatten. Dit werk is nog niet 

eerder in de Duitse taal verschenen. Wij hopen dat het door 
Gods genade van rijke betekenis mag zijn voor wie Hij wil. 

Titel: Die Souveränität Gottes
Auteur: Arthur W. Pink

De auteur A.W. Pink leefde van 
1886 tot 1952 en schreef in zijn 
tijd wat meer dan ooit nodig 
was: een volledige, duidelijke, 
positieve uiteenzetting van de 
goddelijkheid van God. Hoeveel 
te meer is het nodig om vandaag, 
ruim 70 jaar later, een indringen-
de hernieuwde uiteenzetting van 
Gods almacht, genoegzaamheid 
en soevereiniteit te brengen. 

Martyn Lloyd-Jones was een vroege lezer van Pink en ad-
viseerde aan jonge predikanten: “Verspil je tijd niet met 
het lezen van Barth en Brunner. Ze zullen je niet helpen 
met preken. Lees Pink!”

Titel: Echte christliche Liebe
Auteur: Hugh Binning

De Heere Jezus vermeldt in Mat-
theüs 24:12 dat in het laatste der 
dagen de ongerechtigheid verme-
nigvuldigd zal worden en de liefde 
van velen zal verkouden. Vandaar 
dat Hij Zijn discipelen opdroeg 
elkaar lief te hebben. Hij doelde 
zowel op de liefde tussen de chris-
tenen onderling als op de algeme-
ne naastenliefde. Hugh Binning 
bespreekt deze twee aspecten van 

de liefde in detail, aan de hand van Johannes 13:35 en 1 
Korinthe 13.

Titel: Das Leben des Elia
Auteur: Arthur W. Pink

Een van de meest fascinerende 
personages van het Oude Testa-
ment is ongetwijfeld de profeet 
Elia. De wonderen die met hem in 
verband staan en zijn hemelvaart 
in een vurige wagen manifesteren 
de grootheid van Zijn God. Zodat 
na zijn opneming zelfs werd ge-
vraagd: “Waar is de Heere, de God 
van Elia?” (2 Koningen 2:14). De 
geschiedenis herhaalt zich. God-

deloosheid en afgoderij gaan door de wereld, zeker ook nu 
in 21e eeuw. A.W. Pink voelde het als roeping om de inter-
pretatie van de geschiedenis van Elia  toe te passen op de 
situatie van vandaag.

NIEUWE BOEKEN 
voor de Duitse markt

Opnieuw mochten wij, met dank voor uw donaties, 

een viertal aansprekende boeken in het Duits op de markt brengen.   

“Waardevolle kerst-
geschenken voor 

uw Duitse relatie!”

Waardevolle kerstgeschenken voor uw Duitse relatie! 
U kunt ook een keuze maken uit ons nog steeds groei-
ende assortiment boeken. Tegelijk steunt u daarmee 
onze Stichting en het werk van onze partner in Duits-
land uitgeverij Sola Gratia Medien.   

Karel Timmermans
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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-Her-
vormd) • Ds. P. den Butter (Chr. Geref.) • Ds. J. van Dijk (PKN-Hervormd) • Ds. M. Goudriaan (PKN-Hervormd) • Ds. H. van der Ham (Chr. Geref.) • Prof. Dr. W.J. op ’t Hof (Herst. Herv.) 
• Ds. M. Karens (Geref. Gem.) • Ds. M.A. Kempeneers (Chr. Geref.) • Ds. J.M.J. Kieviet (Chr. Geref.) • Dr. M. Klaassen (PKN-Hervormd) • Ds. M.A. Kuyt (PKN-Hervormd) • Ds. A. 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.)

Secretariaat:
Antoniuslaan 53 
3341 GA H.I. Ambacht
telefoon:  078-2000512   
e-mail:  info@svvhed.org
Internet www.svvhed.org

Uw giften en bijdrage zijn welkom op:

Iban NL35 ABNA 0548 9879 20
ISSN: 2468-3841

* Giften aan Stichting Vrienden van Heidelberg 
 en Dordrecht zijn fiscaal aftrekbaar

Voor alle in deze nieuwsbrief genoemde data geldt: INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN

Bestuur:
Ds A.A. Brugge, voorzitter (Ger.Gem.), 
Ds. J.P. Boiten, secretaris (Chr. Ger.), 
K. Timmermans, 2e secretaris (Ger. Gem.),
J. Timmer, penningmeester (PKN-Herv.), 
Ds. J.A. van den Berg, 2e voorzitter (PKN-Herv.), G. Mostert (OGGiN)

Adreswijzigingen Wij verzoeken u vriendelijk bij verhuizing een adreswijziging door te geven via het contactformulier op onze website: 
www.svvhed.org of via ons emailadres: info@svvhed.org, via 078 - 20 00 512 mag het natuurlijk ook.

Contact Maak uw gift overColofon

NL35 ABNA 0548 9879 20

Word vriend en steun
de Stichting!

Onze doelstellingen: Vertalen
naar de Duitse taal

Gods Woord
in Duitstalige gebieden

Om de schatten van de Reformatie, die wij in Nederland veelvuldig hebben, ook weer terug te brengen in Duitsland en  
andere Duitssprekende landen, zijn financiën onmisbaar.
Helpt u mee? Door u op te geven als donateur steunt u ons werk. U kunt zich via onze website onder het kopje  
‘Word  vriend!’ direct aanmelden als donateur of scan de QR code hierboven. U ontvangt dan ook driemaal per jaar onze 
informatieve Nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van ons werk, de situatie in het Duitse taalgebied en onze plannen 
voor de toekomst. De Stichting heeft een ANBI-status, zodat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting of ven-
nootschapsbelasting. De Heere zegene uw gift en ons werk.

Word vriend en steun Stichting 
Vrienden van Heidelberg en Dordrecht 


