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HEIDELBERG & DORDRECHT Een grote verandering
Al vele jaren is onze Stichting aanwezig op de grote con-
ferentie Evangelium21 in Hamburg. Ook dit jaar hopen we 
met vier leden meerdere dagen aanwezig te zijn. Enkele ja-
ren geleden schreef oud-bestuurslid ds. IJ.R. Bijl een mooi 
artikel over zijn bezoek. We vinden het belangrijk dat u in-
zicht heeft in het werk dat wij doen. Daarom vertellen wij 
u in deze nieuwsbrief meer over de bijzondere geschiede-
nis van de gemeente die deze conferentie organiseert (de 
Arche Gemeinde in Hamburg, voorheen onder leiding van 
Wolfgang Wegert) en waarom we steevast bij deze confe-
rentie aanwezig zijn. 

De bijzondere geschiedenis van de Arche Gemeinde
Wolfgang Wegert (1943) was in de jaren 80 van de vorige 
eeuw een bekende pinksterpredikant in Duitsland. Als stu-
dent kwam hij, na het vroegtijdig overlijden van zijn vader, 
tot bekering. Als bouwingenieur werd hem na enige tijd 
een hoge positie aangeboden. Zelf zei hij hierover dat de 
Heere hem weerhield om deze positie aan te nemen en dat 
Hij hem daarentegen overtuigde om predikant te worden. 
Na een korte studie en enkele jaren pastorale ervaring 
elders, zag hij dat de Arche Gemeinde in Hamburg bijna 
opgeheven moest worden vanwege de kleine omvang. Hij 
geloofde echter dat de Heere in deze gemeente wilde wer-
ken. Daarom startte hij met de bouw van een grote kerk. 

Een enorm duur project, zeker voor zo’n kleine gemeente. 
Verschillende leden namen grote hypotheken om de kerk 
te betalen, maar er bleef een grote schuld over. Terwijl de 
schuldeisers voor de deur stonden, gaf de Heere in een 
wonderlijke weg het nog benodigde bedrag: ruim een half 
miljoen D-Mark! De gemeente werd de jaren erna steeds 
groter.
Als predikant binnen de pinksterbeweging nam Wegert 
deel aan gebedsgenezingen en reisde hij door het land om 
overal op grote conferenties te preken. Ook preekte hij 
vaak voor de televisie: door de media werd hij zelfs ‘televi-
siepredikant des vaderlands’ genoemd.

Een grote omslag
Door de tijd heen rees bij Wolfgang Wegert echter steeds 
meer de vraag of sommige praktijken die binnen de pink-
sterbeweging opkwamen, wel Bijbels waren. Zo kreeg hij 
grote moeite met de manier van gebedsgenezing en het 
feit dat sommige predikanten hun toehoorders wilden 
laten omvallen (het zogenaamde rusten in de Geest). Hij 
begon zich te verdiepen in de boeken van Calvijn, Luther 
en Spurgeon. Hierin las hij heel andere dingen dan die 
hij gewend was. Deze boeken hadden niet alleen invloed 
op zijn persoonlijk leven, maar ook op zijn prediking: die 
werd steeds meer reformatorisch. Wegert kreeg naar eigen 
woorden ‘zicht op de soevereiniteit van God’ en preekte 
dit dan ook. Het gevolg was dat veel leden de Arche Ge-
meinde verlieten. Toch is de gemeente door de jaren heen 
weer flink gegroeid, tot meer dan 600 leden. Vandaag de 
dag wordt de gemeente geleid door de zoon van Wolf-
gang: Christian Wegert. Hij staat, net als zijn vader, in de 
reformatorische lijn.

Wat is ons doel?
Als Stichting hebben wij deze omslag met verwondering 
aangezien. Het is Gods werk dat Hij de gemeente bij de 
schatten van de Reformatie bracht! Wanneer we de grond-
slag van de Arche Gemeinde lezen, valt het ons op hoe 
Bijbels er gesproken wordt over thema’s als verkiezing, erf-
schuld en wedergeboorte. Graag willen we de gemeente 
met onze boeken ondersteunen, tot stichting en verdie-

Christian en Wolfgang Wegert



Kerkhistorische reis

De corona-pandemie lijkt langzaam uit te doven, hoewel er telkens weer 
flinke uitbraken gemeld worden. Tot op de dag van vandaag gelden er in 
Duitsland nog altijd beperkingen. Ook de oorlog in Oekraïne zorgt voor 
veel onzekerheid. Door deze omstandigheden achten wij het op dit mo-
ment (nog) niet geraden een reis voor 2022 te  organiseren. We houden 
uiteraard alle omstandigheden zo veel mogelijk in de gaten om, indien 
er echt geen belemmeringen meer lijken te zijn, alsnog te zien wat er 
mogelijk is. Op de website, www.svvhed.org  zullen we u uiteraard op de 
hoogte houden, dus kijk er regelmatig op.

Echter, wat inmiddels wel vaststaat: Een REÜNIE op DV zaterdag 14 mei 
a.s. Een dag waarop we na een lange, lange tijd elkaar weer mogen ont-
moeten in de Duikenburg en de altijd zo kenmerkende onderlinge band 
weer eens aan kunnen halen. Bent u, wanneer dan ook, met één van de 
reizen mee geweest, dan bent u bij deze hartelijk uitgenodigd. Daar ons 
mailbestand, zeker van eerdere jaren, lang niet compleet is, verzoeken 
we u dit zoveel mogelijk voort te zeggen. Om e.e.a. goed voor te bereiden 
dient u zich uiterlijk vrijdag 29 april a.s. aangemeld te hebben. Een mailtje 
naar gverhoef@kliksafe.nl  met hoeveel personen u hoopt te komen of als 
u geen mail hebt even bellen: 06-455 80 353  (Bert Verhoef) Aan de exacte 
invulling van de dag wordt nog gewerkt; Er zal in elk geval ruimschoots 
tijd voor onderlinge ontmoeting zijn. Over de kosten (± €.30,-) en de wijze 
van betaling informeren we u na aanmelding. We zien er naar uit vele 
reisvrienden te mogen ontmoeten.  Mede namens Marius Timmermans 
graag tot ziens.  

Bert Verhoef   

 

Van de penningmeester

Onlangs stond er in het Reformatorisch Dagblad een tref-
fend artikel over de Reformationsgesellschaft Heidelberg 
(RGH), waar onze oud-secretaris Marius Timmermans lange 
tijd voorzitter van was. In augustus vorig jaar nam dr. Sebas-
tian Merk het stokje van hem over. In het artikel schrijven 
ze over de situatie in Duitsland en over het werk dat er door 
hen wordt verricht.
Als Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht werken 
we al jaren nauw samen met de RGH, hetgeen in 2019 re-
sulteerde in de oprichting van Sola Gratia Medien (SGM). 
Deze kleine uitgeverij heeft in korte tijd meer dan 45 boe-
ken uitgegeven! Verreweg de meeste van deze boeken zijn 
door uw donaties gefinancierd. Dit willen we graag bena-
drukken. Zonder uw hulp kan de verspreiding van refor-
matorische lectuur in Duitsland niet doorgaan en daarom: 
hartelijk dank voor al uw giften!  Wilt u meer weten over 
het werk van de RGH in Duitsland? Lees dan het hele artikel 
op www.rd.nl/artikel/957708-reformatorische-lectuur-voor-
het-moederland-van-de-reformatie. Kijk ook eens op de 
site van SGM: www.solagratia.de.
Ook na de septembernieuwsbrief van vorig jaar waarin wij u 
maar liefst 11 nieuwe uitgaves mochten presenteren, mogen 
wij u nu 7 boeken laten zien die met uw hulp in de Duitse 
taal zijn verschenen. 

Als eerste een 
handzaam luxe 
in kunstleder en 
goud reliëf uit-
gevoerd boekje 
van de schrijver 
Matthew Henry 

waarin hij een beschrijving geeft 
van de harmonie  van een gezin 
waarin God centraal staat.  De 
titel is “Eine Familie mit Gott im 
Zentrum”. In dit boek geeft M. 
Henry waardevolle adviezen en 

aanmoedigingen voor vooral vaders maar ook aan jonge 
mannen om van hun huis een gezonde geestelijke omge-
ving te maken. Bijzonder aan te bevelen als geschenkboek 
door de mooie uitvoering.
Dan een boek dat handelt over ware opwekking, geschreven 
door Jonathan Edwards. De titel is dan ook: “Wahre Erwe-
ckung”. Het boek laat zien op welke manier zo’n opwekking 
kan worden verkregen. Maar ook het misbruik en de geva-
ren van opwekking komen aan de orde. Vier hoogleraren in 
de godgeleerdheid aan de universiteit van Princeton – Sa-
muel Miller, Archibald Alexander, Charles Hodge en James 
Carnahan – schreven lovend over dit werk. Zij verklaarden 
geen werk te kennen over dit onderwerp, dat Schriftuurlij-
ker, scherpzinniger of verhelderend is dan dit. 

Verder een boek met de titel “Trost im Leid”, van de hand van 
Robert Murray M’Cheyne. In dit werkje wijst de auteur ons 
op Hem, Die echt troost kan schenken in elk voorkomend 
geval van moeite en verdriet. Als voorbeeld neemt hij het 
gezin van Maria, Martha en Lazarus in het plaatsje Bethanië.
Vervolgens een boekje over geluk. Wie streeft er niet naar 
om gelukkig te zijn? Op een of andere manier zoekt daar 
iedereen toch naar. 
Maar J.C. Ryle heeft persoonlijk kennis van het ware geluk en 
dat wil hij ook doorgeven aan een 
ieder die het lezen wil. De tref-
fende titel is “Vom Glücklichsein”. 
Op een voor Ryle kenmerkende 
eenvoudige en aansprekende 
wijze legt hij de vergankelijkheid 
en zinloosheid van 
ons aardse leven 
bloot. En wijst hij 
de weg naar echte 
vrede en geluk 
aan.
En opnieuw is daarnaast in een klein handzaam formaat 
de Heidelbergse Catechismus uitgebracht. Het opschrift is 
“Der Heidelberger Katechismus”. Hiermee proberen we de 
grote vraag ”Wat is uw enige troost, beide in het leven en 
sterven?” opnieuw onder de aandacht te brengen van het 
volk waarvan wij dit belangrijkste exportproduct hebben 
mogen ontvangen. Als extra’s zijn er honderden ondersteu-
nende teksten bijgevoegd.  
Ook is er een boek van de schrijver Richard Baxter uitge-
bracht. De titel is: “Gedanken über das Sterben”.  De puri-
teinse godgeleerde Baxter behandelt in dit boek op een 
zeer persoonlijke manier het thema sterven. Hij gaat in op 
de twijfels en angsten die ons hart kunnen vervullen als het 
erop aan komt. Maar ook laat hij zien hoe wij troost, bemoe-
diging en hoop kunnen vinden om deze laatste grote be-
proeving in ons leven aan te kunnen. 
Als laatste maar zeker niet minste komt Calvijn aan bod met 
het boek “Vom Leben eines Christenmenschen”. Dit boek 
vindt zijn oorsprong in de geloofsdogmatiek, beschreven in 
de Institutie. Calvijn ontvouwt de kernelementen van een 
christelijk leven. En verwijst eveneens naar de uitdagingen 
en beproevingen in de praktijk. Maar tegelijk geeft hij de 
lezer pastorale bemoedigingen mee.  

Mocht u uw Duitssprekende vrienden of vriendinnen eens 
willen verrassen met een waardevol geschenk, kijk dan op 
onze site www.svvhed.org en bestel een of meerdere boe-
ken.

Karel Timmermans 

Bedankt voor uw bijdrage 
aan de nieuwe uitgaven!

ping. Tegelijkertijd merken we dat 
er in de gemeente anders gedacht 
wordt over bijvoorbeeld de litur-
gie in de eredienst. We zouden ze 
graag de rijke inhoud van de Psal-
men willen laten herontdekken.
Evangelium21 wordt door veel 
mensen uit heel Duitsland bezocht: 
de afgelopen jaren was een bezoe-
kersaantal van 1500 mensen geen 
uitzondering! Voor onze Stichting 
is het dan ook een prachtige plek 
om contacten op te bouwen en 
onze boeken te verspreiden. 

vervolg van blz. 1

De kerkzaal van de Arche Gemeinde, waar ook 

Evangelium21 wordt gehouden.

De inkomsten in het jaar 2021 zijn uitgekomen op  
€ 103.625,-- en de uitgaven op € 138.365,-- hetgeen een ne-
gatief resultaat geeft van € 34.740,--  per 31 december 2021.  
We zijn er in geslaagd om extra boeken uit te geven.
Dit betekent dat we het negatieve resultaat van 2021 ten 
laste van het vermogen hebben geboekt.  
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 vrij-
gevigheid 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. 
Neem voor meer informatie contact op met de penning-
meester.

Zo kunnen wij aan nog meer verzoeken om hulp uit Duits-
land 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 
(wat de voorkeur heeft i.v.m kosten) over naar IBAN NL35 
ABNA 0548 9879 20 t.n.v. Stichting Vrienden van Heidelberg 
en Dordrecht.

J. Timmer, penningmeester, 
mail: jacobustimmer@gmail.com / tel: 0345-623611



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 (PKN-Herv.),  
G. Mostert (OGGiN)

Secretariaat:
Antoniuslaan 53, 3341 GA H.I. Ambacht
Tel.: 078-2000512
E: info@svvhed.org
W: www.svvhed.org
IBAN NL35 ABNA 0548 9879 20
ISSN: 2468-3841

Colofon

STIC
H

TIN
G

 VRIEN
D

EN
 VA

N

HEIDELBERG & DORDRECHT

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. M.A. Kempeneers (Chr. Geref.)  
• 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.)

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

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 (078 - 20 00 512 mag het natuurlijk ook.

Wist u dat...
....ook in de protestantse kerk van Zwitserland, het land van 
Farel en Calvijn, zich bedroevende ontwikkelingen voor-
doen?

In Straubenzell, St. Gallen wilde men toch wel eens iets an-
ders dan vanaf de kansel, van bovenaf beleerd te worden.  
Als experiment zaagde de vrouwelijke predikant de preek-
stoel met de kettingzaag in twee stukken, waar een tafel van 

gemaakt werd zodat 
het onderlinge con-
tact op ooghoogte kan 
functioneren. Aan de 
tafel zal gegeten, ge-
discussieerd, gefeest 
en gebeden worden.

In Genève werd op zaterdag 5 maart jl. in de Saint Pierre, de 
kerk waar Calvijn jaren preekte, de mis gevierd. 
Reeds in 1535 schreef Farel dat de Roomse gebruiken waren 
afgeschaft. 
Echter, op uitnodiging van de protestantse gemeente, werd, 
ter bevordering van de oecumene, 
de Roomse kerk uitgenodigd om 
hier de mis te vieren.
Dat leerlingen van Calvijn de mis als 
een vervloekte afgoderij betitelen 
in de Heidelbergse Catechismus, 
lijkt in Genève helaas vergeten.

Bezoek aan 
de Slotkapel 
te Wittenberg 
 

Tja, wie zou dat niet willen, een bezoek aan de 
slotkapel te Wittenberg?  Maar ja, afgezien van de 
beperkingen door COVID 19, is het ook nog eens 
pakweg 600 km. reizen.

Teleurgesteld? 
Hoeft echter niet. Gebruik het volgende internet-
adres en u stapt met een enkele muisklik de kapel 
binnen en u krijgt een prachtige rondleiding. 

www.schlosskirche-wittenberg.de/vr


