
“De nacht daalt over kerkelijk Duits-
land”, zo stond er in het RD van 1 maart 
te lezen. In het betreffende artikel werd 
een boek besproken dat Peter Beyer-
haus onlangs geschreven heeft over 
de geschiedenis van de “Bekennende 
Evangelische Gemeinschafte in Deut-
schland”. Ik herinner me prof. Beyer-
haus nog goed van een bijeenkomst van 
de Bekenntnisbewegung “Kein anderes 
Evangelium” in de jaren zeventig. Ik was 
een van de vele tienduizenden die naar 
het stadion van München gekomen wa-
ren om Beyerhaus en anderen te horen. 
In de pauze stond ik vlak bij hem en 
hoorde ik hem spreken over de ernsti-
ge situatie van Duitsland en het Duitse 
christendom. Nu, veertig jaar later, is 
het er niet beter op geworden. Dat wordt pijnlijk duidelijk in 
het boek dat in het RD werd samengevat. Maar degenen die 
regelmatig in Duitsland komen of met Duitsers te maken heb-
ben, wisten dat al. 

Kort na het verschijnen van de RD-recensie reageerde onze 
adviseur dhr. M. Timmermans hierop met een opiniebijdrage 
onder de titel “Er is hoop voor Duitsland”. Hij vertelt daarin 
over het werk van de Stichting Vrienden van Heidelberg en 
Dordrecht die door hem in het leven geroepen is. Hij wijst ook 
op een nieuwe stichting die onlangs in Duitsland is ontstaan 
(overigens niet vanuit onze stichting, zoals Timmermans ten on-
rechte suggereert). Het gaat om de Reformations Gesellschaft 
Heidelberg, een groep Duitsers o.l.v. Timmermans die voor de 
Bijbelse waarheid staan en zich niet meer kunnen vinden in 
de vrijzinnige Evangelische Kirche. Onze stichting staat sym-

pathiek tegenover het doel van deze 
nieuwe organisatie en hoopt dat haar 
werk mag aanslaan bij het grondvlak in 
Duitsland.

Als Nederlandse stichting willen wij ons 
echter niet mengen in de kerkstrijd bij 
onze Oosterburen. Wij zien het als onze 
roeping boeken te verspreiden waarin 
de waarheid van de reformatie helder 
doorklinkt in de hoop dat deze overal 
tot zegen mogen zijn. De meeste weer-
klank vinden wij bij de vrije gemeente 
buiten de Landeskirche, maar ook daar 
gebeuren dingen of klinken geluiden die 
wij niet zomaar voor onze rekening dur-
ven nemen. Dat is zelfs het geval tijdens 
de jaarlijkse conferentie Evangelium21 

in Hamburg die door ds. M. Kempeneers en ondergetekende 
onlangs werd bijgewoond.

Toch waren we in Hamburg van harte verblijd dat in meerdere 
inleidingen het geluid van de reformatie en van de Puriteinen 
doorklonk. Zo werd John Owen meermaals met instemming 
geciteerd. Ook de hoofdtoespraak van dr. Kevin DeYoung over 
het gezag van de Schrift was een verademing. Wat dat betreft 
denk je soms: zou er hoop voor Duitsland gloren vanuit Ame-
rika? Zou het gaan dagen, ditmaal niet uit het oosten, maar uit 
het westen? We moeten onze eigen rol maar niet uitvergroten, 
maar hopelijk mogen ook wij Nederlanders, als westerburen 
van de Duitsers, nog iets betekenen voor dit land waaraan wij 
Zions leer- en troostboek te danken hebben. Helpt u mee?

 Ds. C. Sonnevelt, voorzitter
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Van de SECRETARIS

Voice of Hope is een Duitse zendingsorganisatie waarmee de 
stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht sinds enige 
tijd goede contacten onderhoudt. Zij ontwikkelen veel acti-
viteiten, die voor een belangrijk deel in het verlengde liggen 
van de doelstellingen van onze stichting. Een korte impressie.

Voice of Hope heeft als doel, Gods Woord, het Evangelie van 
Gods vrije genade, te brengen aan mensen die onbekend zijn 
met het Woord van God en in vele gevallen het ook niet in 
bezit mogen hebben. Door Gods leiding en door Zijn almach-
tige hand worden er deuren geopend om dit Woord in veel 
gebieden te verspreiden. Er wordt gewerkt onder vervolgde 
christenen in Afghanistan, onder de huisgemeenten in Ka-
zachstan en onder naar hoop zoekende vluchtelingen in Italië 
en onder Chinezen en Noord- Koreanen in Siberië. 

Enkele buitenlandse projecten willen we hier noemen, die il-
lustreren welke activiteiten er ontplooid worden door Voice 
of Hope. In Afghanistan het ondersteunen van voorgangers 
van kleine ondergrondse huisgemeenten. Leden van deze ge-
meenten waren voorheen moslim en als gevolg van hun beke-
ring worden ze nu met de dood bedreigd. Kazachstan is een 
moslimland waar christelijke gemeenten verboden zijn, tenzij 
zij zich laten registreren met als gevolg een volledige contro-
le over hun activiteiten. Hier ondersteunt Voice of Hope een 
zendeling, die voorgangers van ondergrondse huisgemeenten 
toerust. Russischtalige Bijbels en lectuur zijn ondanks de grote 
vraag ernaar, niet te koop. 

In Sicilië wordt geëvangeliseerd onder Afrikaanse vluchtelin-
gen. De organisatie heeft toegang tot meer dan 30 opvang-
kampen, waar variërend tussen de 100 en 700 personen 
per kamp opgevangen worden. Sinds 2013 worden Bijbels 
en traktaten uitgedeeld en men is gestart met het verzor-
gen van korte meditaties. Bijbelstudies voor jonge christenen 
worden nu ook gegeven door een evangelist die theologisch 
onderlegd was vóór hij als vluchteling in Sicilië aankwam. 
In Siberië werken duizenden Chinezen en Noord-Koreanen. 
Onder deze mensen wordt geëvangeliseerd en lectuur ver- 
spreid. 

Ook in Duitsland wordt veel gedaan aan de toerusting van 
Duitse gemeenten, zodat daar de reformatorische leer weer 
ingang mag vinden. In dat kader biedt de samenwerking met 
de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht veel mo-
gelijkheden om dit doel te realiseren. Deze oude waarheden 
worden weer opnieuw ontdekt: alleen door Genade, alleen 
door het Geloof, alleen door de Schrift, alleen door Chris-
tus en alleen tot Gods eer. Van de Thessalonicenzen wordt 
gezegd: “Want van u is het Woord des Heeren luidbaar ge-
worden (….) in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God 
hebt, uitgegaan…. (1 Thess. 1:8). Met zulke overgave, zoals 
de Thessalonicenzen God dienden, wil Voice of Hope dat 
ook in Duitsland doen. Geve God daarvoor veel genade en 
wijsheid, zodat Zijn Koninkrijk gebouwd wordt en de naam 
van onze grote God geëerd wordt!

Voor u ligt de eerste editie van onze nieuwsbrief van dit jaar. Ook 
in dit nieuwe jaar proberen wij weer in overeenstemming met 
onze doelstelling waardevolle lectuur te vertalen en te versprei-
den in ons buurland. Wij zijn u dankbaar voor uw giften die ons 
helpen om het Matthew Henry project te voltooien. Ook hebben 
wij kortgeleden opdracht kunnen geven om een vijftal boeken te 
laten drukken in Turkije voor verspreiding in dat land. Dankbaar 
zijn wij dat dit met behulp van de financiële steun uit onze ach-
terban mogelijk is. Waar wij ook heel blij mee zijn is het gebaar 
van een aantal mensen uit onze lezerskring die Bijbelverklaringen 
en andere boeken op hun kosten schenken aan Duitse en Oos-
tenrijkse gemeenten. Gemeenten die veelal erg klein van omvang 
zijn. Misschien een idee voor meer van onze begunstigers?
In deze nieuwsbrief vindt u ook wat informatie over ‘Voice of 
Hope’. Deze Duitse zendingsorganisatie doet enorm veel goed 
werk in Duitsland, maar ook in veel andere gebieden in deze 

wereld. Een organisatie die onze steun en zeker ons gebed no-
dig heeft. 
Mocht u een presentatie voor uw vereniging over onze activitei-
ten door een van onze voorlichters op prijs stellen? Aarzel niet 
om ons dat te laten weten. Wij komen heel graag bij u langs. 
Tegelijkertijd vragen wij uw aandacht voor het feit dat wij op 
zoek zijn naar een derde voorlichter. Weet u iemand? Wij ho-
ren graag van u! Datzelfde geldt voor de functie van secretaris. 
Door omstandigheden moet ondergetekende afscheid nemen. 
Heeft u interesse in deze vrijwilligersfuncties of weet u iemand 
anders? Neem contact met ons op. Wij zijn u er dankbaar voor.
De stadswandelingen blijken ook in een behoefte te voorzien. 
Maak er gebruik van. Onze gidsen laten u graag ‘hun’ steden zien 
en zij brengen de historie weer tot leven. Uw vrijwillige financiële 
dankbetuiging komt ten goede aan het werk van onze stichting. 
De zomervakantie is weer in zicht. Wij stellen het altijd erg 
op prijs om uw ervaringen, opgedaan tijdens uw bezoeken aan 
zondagse kerkdiensten in Duitsland of Oostenrijk, te mogen 
ontvangen. Een tip voor Duitslandgangers op vakantie: Neem 
wat luister CD’s mee om weg te geven:  ‘Christen auf dem Weg 
zur Ewigkeit’, een luister CD op basis van het bekende boek van 
John Bunyan.
Van harte Gods zegen toegewenst! 
 Arie Lagendijk, secretaris
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 Secretaris
Het gaat hierbij een funce die wij graag vervuld zien door 
een vrijwilliger. Voor uitvoerige informae omtrent het 
profiel, verwijzen wij u graag naar onze website 
www.svvhed.org

Voor inlichngen kunt u aljd contact opnemen met de 
voorzier, Ds. C. Sonnevelt, tel. 0113-501678 
of de huidige secretaris, de heer A. Lagendijk, 
tel.  0345-580810.

Uw sollicitae  sturen naar het secretariaat: 
info@svvhed.org

Het bestuur van de schng 
wil graag kennismaken met een: 

UITGESPROKEN…
De kracht van het gebed
Het gebed houdt de wereld in stand. Zonder het gebed zou 
het er heel anders uitzien op aarde. En vooral in de gemeente 
is het gebed kostelijk en krachtig. Zoals een schoenmaker een 
schoen maakt en een kleermaker een jas, zo moet een chris-
ten bidden. Het handwerk van een christen is bidden.
(Maarten Luther)

Niet strijden, maar boeken verspreiden



Van de voorlichters

Van de 
penningmeester

Hierbij doen wij u verslag van de inkomsten 
en uitgaven over het jaar 2015.

De inkomsten tot eind december zijn uitgeko-
men op totaal € 102.683,--. Dat is € 4.317,--  
onder de begroting. De uitgaven zijn  
€ 100.923,-- wat een positief resultaat geeft 
per 31 december 2015 van € 1.760,--. Hierbij 
moeten wij opmerken dat er de laatste maan-
den van het jaar weer veel giften zijn binnenge-
komen. Ook waren de kosten in deze periode 
hoog voor vertaal- en drukwerk.

Wij willen u na de Heere heel hartelijk dank-
zeggen voor uw gaven gedurende de afgelo-
pen periode. 

Als Stichting doen wij wederom een beroep 
op uw vrijgevigheid om het mooie werk in 
o.a. Duitsland te kunnen voortzetten.

Er ligt een verzoek om hulp uit Duitsland en 
Turkije om dat volk door brede publicatie 
bekend te maken hoe waardevol de Heidel-
berger voor iedere christen is. Dat troostboek 
mag ons boegbeeld zijn.

Wij verzoeken de kerken wederom vriende-
lijk om in de omschrijving aan te geven van 
welke kerk de gift komt. Vanaf het bankaf-
schrift is het nu nauwelijks te herleiden.

Nog vragen? Neem gerust contact met ons 
op!
Helpt u mee? Gebruik de ingesloten acceptgi-
rokaart of IBAN NL35ABNA0548987920

J. Timmer penningmeester.
Mail koostimmer@filternet.nl
Tel: 0345-623611

Ook in dit nieuwe jaar, A.D. 2016, mag het voorlichtingswerk zijn voort-
gang hebben. Verschillende uitnodigingen werden in de afgelopen maan-
den gehonoreerd en zo kunnen we terugzien op een paar fijne, mooie 
middagen en een eveneens zinvolle avond.
We waren te gast op een ouderenmiddag HHK IJsselmuiden, een avond 
van Christenvrouwen in Stolwijk en op een ouderenmiddag HHK Schoon-
rewoerd.
Het is fijn om zo het belangrijke en zo nodige werk van onze Stichting, 
door een boeiende powerpointpresentatie onder de aandacht te bren-
gen en zo ook meer draagvlak voor dit mooie, maar ook vaak nog zo 
onbekende werk, te bewerkstelligen. Meer draagvlak, meer gebed, meer 
middelen en dat alles opdat Zijn Koninkrijk kome. Zo mochten we bij 
elke presentatie meerdere belangstellenden voor de Nieuwsbrief noteren, 
mooie collecten meenemen terwijl ook de boekentafel het een en ander 
opbracht. 
Bemoedigend om zo ook een stuk waardering te bemerken. 
Ook voor de komende maanden staat er al weer aardig wat in de agenda 
maar is er ook zeker nog voldoende ruimte om ook voor uw vereniging, 
ouderenmiddag, vrouwenochtend, gemeente-avond of wat voor bijeen-
komst dan ook, een ochtend, middag of avond te verzorgen.
Ook hopen we weer met een kraam op de Mbuma- zendingsdag aanwe-
zig te zijn, dit jaar in Gorinchem op DV 27 april a.s., en op de Zeeuwse 
zendingsdag (GG) in Middelburg op 7 mei. We zullen u daar graag ont-
moeten. 
We ontvingen spontane giften van een groep wandelende koorleden en 
van de bewoners van het zorgcentrum Eben-Haëzer in Middelburg na 
een presentatie. De aankondiging van nieuwe kerkhistorische wandelin-
gen door Middelburg en 
Dordrecht vindt u elders 
in dit nummer.
We zien met belangstel-
ling uit naar uw aanmel-
dingen dan wel uitnodi-
gingen.

De voorlichters:
Piet Beeke. Tel. 0118-
633828 (voor Zeeland)
Bert Verhoef. Tel. 010-
4512343 (overig Neder-
land)

Zoals gebruikelijk hebben wij ook dit jaar weer een kerk-
historische reis voor u in petto. De reis zal plaatsvinden 
van DV maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 okto-
ber 2016. Wij hebben deze reis als thema meegegeven 
‘HET GELOOF’ van Maarten Luther. Op deze reis wordt 
stilgestaan bij het feit dat door het geloof van Luther de 
Reformatie in gang is gezet in Europa. Naast bekende his-
torische plaatsen, zoals Wittenberg, Erfurt, Eisenach en 
Eisleben worden ook onbekende plaatsen bezocht waar 
dit geloof doorwerkte. Er zullen ook verschillende lezin-
gen worden verzorgd door kenners van dit onderwerp. 
De reis wordt door vertrouwde chauffeurs van Zwaluw 
Reizen gereden. De technische uitvoering is in handen 
van Goed Idee Reizen.

De reizen van de Stichting Vrienden van Heidelberg en 
Dordrecht bieden meerwaarde. Een uitgebreide brochure 
zal binnen enkele weken verschijnen.

U kunt zich nu al aanmelden bij de heer M. Timmermans, 
Maasdijk 347, 4264 Veen of stuur een email aan 
m.timmermans2@kliksafe.nl

Wij zien er weer naar uit om Deo Volente met elkaar op 
reis te mogen gaan.

Advertentie Ds. Latzel geweigerd
De Weser-Kurier, een dagblad in Bremen, weigerde eind decem-
ber een advertentie te plaatsen van de gemeente van Ds. Olaf 
Latzel met daarin Jezus’ oproep ‘Komt herwaarts tot Mij’. Zoals 
bekend veroorzaakte vorig jaar een preek van deze predikant veel 
ophef, omdat hij het vermengen van religies kritiseerde. Reden 
voor de weigering was de negatieve respons van lezers op een 

eerder bericht van de Martinigemeente, waarin een spreuk van 
Corrie ten Boom werd aangehaald, namelijk: ‘Wie Jezus niet als 
Advocaat heeft, ontmoet Hem als Rechter’.

(Bron:RD)

Actueel 

Hermann Friedrich Kohlbrugge werd in Amsterdam geboren op 
15 augustus 1803. Al vroeg had hij de begeerte om predikant te 
worden, maar van studie kon voorlopig niets komen, omdat hij 
moest meewerken in de zeepziederij van zijn vader Hermann 
Gerhard Kohlbrugge. Zij behoorden tot de Hersteld Evangelisch 
Lutherse Gemeente. Later doorliep hij vlot de Latijnse School en 
het Atheneum te Amsterdam, waarna hij aan de Universiteit al-
daar theologie ging studeren en oosterse talen. In 1826 werd hij 
proponent en hulprediker van de Hersteld Evangelisch Lutherse 
Gemeente in Amsterdam. De rechtzinnige meerderheid van de 
gemeente stemde hartelijk in met zijn prediking, maar de nota-
belen niet. Het leidde tot een conflict, waarna hij in 1827 werd 
afgezet. Kort daarop vertrok Kolhbrugge naar Utrecht, waar hij 
zijn theologische studie voortzette. Hij promoveerde in 1829 
met lof tot doctor in de theologie met een dissertatie over Psalm 
45. In datzelfde jaar trouwde hij met Catherina Louisa Engelbert. 
Daardoor kwam hij nu in financieel gunstiger omstandigheden 
te verkeren. Hij bracht zijn tijd door met schriftonderzoek en 
met de bestudering van de geschriften van Luther, Calvijn en 
Olevianus. Zonder Luther te verloochenen kwam hij tot het in-
zicht van de juistheid van de gereformeerde leer. Zo groeide hij 
naar de overtuiging lid te willen worden van de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Maar door zijn afzetting in de Hersteld Evan-
gelische Lutherse Gemeente weigerde het kerkbestuur hem als 
lidmaat toe te laten. Dit alles had zijn weerslag op zijn gezond-
heid, nog verergerd door het verlies van zijn vrouw in 1833. 
Op medisch advies maakte hij een Rijnreis. Hij kwam toen o.a. 
in Elberfeld, waar hij een opgewekt geestelijk leven aantrof en 
met open armen werd ontvangen. Maar ook daar werd hij niet 
tot het kerkelijke examen toegelaten. Hij hertrouwde in 1834 te 
Utrecht met Ursulina Philipina, baronesse van Verschuer. Daar 
leefde hij als ambteloos burger. Op zondagen verklaarde hij de 
Schrift voor een kring die samenkwam in zijn huis. Ook publi-
ceerde hij veel. Een beroep naar een afgescheiden gemeente 
wilde hij niet in overweging nemen, omdat hij de Afscheiding 
van 1834 scherp veroordeelde. Teleurgesteld en in zijn gezond-
heid geknakt vertrok hij naar Duitsland, waar hij na enig om-
zwerven weer terechtkwam in Elberfeld. Uiteindelijk is hij daar 
in 1848 predikant geworden bij de Niederländisch Reformierte 
Gemeinde. De laatste levensjaren waren moeilijk, mede door 
het sterven van familieleden en vrienden. Na het overlijden van 
zijn vrouw in 1866 ging zijn gezondheidstoestand achteruit en 

verouderde hij sterk. Op 5 maart 1875 ontsliep Hermann Fried-
rich Kohlbrugge in Elberfeld. 

(Bron: Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Pro-
testantisme, deel 2, pg 284-288, Kampen 1983)

Kohlbrugge staat in een van zijn preken stil bij Johannes 19:16b 
en 17: “En zij namen Jezus, en leidden Hem weg. En Hij, dra-
gende Zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdsche-
delplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha”. 
Boven deze preek staat: “De Heiland, dragende Zijn kruis”. 
De preek eindigt met een markant fragment over een schedel. 
Het is de reden waarom deze preek ook wel ‘de schedelpreek’ 
wordt genoemd.

“Daarom, wanneer ik sterf – en ik sterf echter niet meer – en 
iemand vindt mijn schedel, zo verkondige hem deze schedel 
nog: ik heb geen ogen, nochtans zie ik Hem; ik heb geen her-
senen, geen verstand, nochtans omvat ik Hem; ik heb geen lip-
pen, nochtans kus ik Hem; ik heb geen tong, nochtans zing 
ik lof met u allen, die Zijn Naam aanroept. Ik ben een harde 
schedel, nochtans ben ik zeer week gemaakt en gesmolten in 
Zijn liefde; ik lig hier buiten op het kerkhof, nochtans ben ik in 
het Paradijs! Al het lijden is vergeten! Dat heeft Zijn grote liefde 
teweeggebracht, toen Hij voor ons Zijn kruis droeg en uitging 
naar Golgotha.”

 Voorlichter
Het gaat hierbij een funce die wij graag vervuld zien door 
een vrijwilliger. Voor uitvoerige informae omtrent het 
profiel, verwijzen wij u graag naar onze website 
www.svvhed.org

Voor inlichngen kunt u aljd contact opnemen met de 
voorzier, Ds. C. Sonnevelt, tel. 0113-501678 
of de huidige secretaris, de heer A. Lagendijk, 
tel.  0345-580810.

Uw sollicitae  sturen naar het secretariaat: 
info@svvhed.org

Het bestuur van de schng 
wil graag kennismaken met een: 

Dr. H.F. Kohlbrugge

STADSWANDELINGEN 
IN MIDDELBURG 
EN DORDRECHT

Ook dit jaar worden er weer kerkhistorische stads-
wandelingen aangeboden met gids langs oude ker-
ken, hun bewogen geschiedenis en een eigen ver-
haal.

In Middelburg zijn wandelingen gepland op DV 3 
mei, 22 juni, 21 juli, 18 augustus, 15 september en 
20 oktober.

In Dordrecht zijn op de volgende data wandelin-
gen gepland: DV 23 april, 2 juli, 20 augustus en 24 
september. Mogelijk ook nog een wandeling in de 
herfstvakantie.

Neem contact op met onze gidsen!
Middelburg: 
P.C. Beeke/0118-633828/p.c.beeke@kliksafe.nl
Dordrecht: 
J.J. Rietveld/078 618 00 40/rietveldjj@filternet.nl

Voor meer bijzonderheden over deze stadswande-
lingen verwijzen wij u graag naar onze website.

KERKHISTORISCHE 
REIS 2016


