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HEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHT

         Een bijzondere 
    ontmoeting

Het was een bijzondere ontmoeting. Op 5 september jl. 
had ons bestuur een samenkomst met Sebastian Merk en 
Carsten Evers. Zij zijn werkzaam voor uitgeverij SGM. Die 
letters staan voor Sola Gratia Medien. Deze drukkerij is vo-
rig jaar gestart. De doelstelling van de SGM is het publice-
ren van boeken die de kennis van de gereformeerde leer 
bevorderen. Over de oprichting hiervan bent u geïnfor-
meerd in het decembernummer van onze nieuwsbrief. De 
broeders Merk en Evers hebben ons aan de hand van een 
powerpoint presentatie inzicht gegeven in verschillende 
zaken. Hierbij een impressie daarvan. 

Situatie Duitsland
De kerkelijke ontwikkeling is in Duitsland anders dan in 
Nederland. De Evangelische Kerk Duitsland heeft ruim 20 
miljoen leden. Van de voorgangers is 33% vrouw, sinds 
2016 zijn verbintenissen voor homoseksuelen mogelijk, er 
is sprake van Bijbelkritiek. De bijbelgetrouwen hebben ge-
probeerd binnen de kerk te blijven.
De beweging Kein Anderes Evangelium die in 1966 werd 
gevormd, is helaas nu niet meer van relevante betekenis. 
Predikanten mogen orthodox zijn (zoals ds. Olaf Latzel)   

maar moeten wel de ordinantie van vrouwen accepteren 
evenals het inzegenen van twee mensen van hetzelfde ge-
slacht. Er is sprake van Arminianisme. Moderne gospelmu-
ziek is overheersend. Enkele reformatorische bewegingen 
zijn erg versplinterd. Het is dus dringend nodig dat de leer 
van de Reformatie in Duitsland wordt verbreid. 

Doelstelling
De doelstelling van SGM is om reformatorische geschriften 
te verspreiden in Duitsland. Boeken die Gods genade ver-
heerlijken en theologische verdieping geven. Daarbij gaat 
het niet om een grote afzet. Dus zijn er maar weinig mo-
gelijkheden om via een drukker dergelijke uitgaven te ver-
wezenlijken. Er is geen andere reformatorische uitgeverij 
in Duitsland die bereid is om het totaal van puriteinse 
werken uit te geven. Er zijn boeken uitgegeven van o.a. 
Bunyan, Teellinck, Ryle en Boston. Het bestverkochte boek 
is momenteel “Geistliche Medizin gegen das Corona-
virus”, met als ondertitel: “Met God door de pandemie”. In 
de nieuwsbrief van april jl. is er aandacht aan gegeven. Op 
de projectlijst staan werken van o.a. Thomas Watson, John 
Owen en Ebener Erskine. 

    Een bijzondere 



Van de
penningmeester
Van de

De inkomsten tot het eind van de 
maand oktober 2020 zijn uitgeko-
men op € 96.783,46 (inclusief le-
gaat) en de uitgaven € 45.027,32.  
Hierbij willen wij opmerken dat er 
veel boeken in behandeling zijn bij 
Sola Gratia Medien en ook via an-
dere kanalen lopen er opdrachten. 
Dit zal ook betekenen dat wij nog 
dit jaar nieuwe boeken kunnen uit-
geven. 

Wij willen u na de Heere heel har-
telijk 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 en 
in Turkije te kunnen voortzetten.

Er komen steeds weer verzoeken 
om hulp uit Duitsland en ook Tur-
kije om daar, door brede publicatie, 
bekend te maken hoe waardevol de 
Heidelberger voor iedere christen 
is. Dat troostboek mag ons boeg-
beeld zijn.
Heeft u vragen? Neem gerust con-
tact met ons op!

Helpt u mee? Gebruik de ingeslo-
ten acceptgirokaart of boek recht-
streeks (heeft de voorkeur i.v.m. 
bankkosten) over naar  NL35AB-
NA0548 9879 20 t.n.v. Stichting 
Vrienden van Heidelberg en Dord-
recht.

J. Timmer penningmeester.
Mail jacobustimmer@gmail.com
Tel:  0345-623611

Even voorstellen:

Ook van mij als nieuw bestuurslid enkele aandachtspunten ter introductie. 
Ik ben gehuwd en de Heere heeft ons huwelijk gezegend met zeven kin-
deren en vijftien kleinkinderen. Sinds 1980 mag ik het ambt van predikant 
in de Christelijke Gereformeerde Kerken bekleden. Naast het dienen van 
gemeenten was ik lid van het curatorium van de TUA en deputaat Kerk en Is-
raël. Verder mocht ik dienstbaar zijn voor o.a. het reformatorisch onderwijs. 
Bijzondere interesse heb ik voor Gods heilsopenbaring m.b.t. Israël en zie ik 
biddend uit naar de vervulling van Gods beloften. 
Als emeritus mag ik op nog allerlei terreinen werkzaam zijn. Zo wil ik mij 
ook graag inzetten voor de verspreiding van geschriften van Reformatoren 
en anderen onder het Duitse volk. Heeft de HEERE ons niet veel gegeven in 
de werken van de Reformatoren in Duitsland? We hebben in dat opzicht een 
verplichting ten opzichte van onze buren. Bovendien beleven we hectische 
tijden. De aanvallen op Gods Woord zijn vele en die nemen toe. We heb-

ben als kerken op gereformeerde grondslag elkaar hard 
nodig, over de grenzen heen. Contacten met christenen 
in andere landen zijn voor mij zeer waardevol. We zien in 
de eindtijd die we beleven uit naar een opwekking door 
Gods Geest. Het is mijn wens en bede dat de Heere het 
werk van onze Stichting voor velen zal zegenen. 

Ds. J.P. Boiten, Hendrik Ido Ambacht

Even voorstellen:

Sinds enkele maanden ben ik betrokken bij het mooie werk van de Stich-
ting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. Het is verdrietig om te zien hoe 
Duitsland steeds meer in geestelijke duisternis verkeert. Daarom wil ik me 
van harte inzetten voor de ondersteuning van de verbreiding van het Evan-
gelie in ons grote buurland.
In 1997 werd ik predikant in Pretoria (Zuid-Afrika), waar ik tevens les gaf aan 
Mukhanyo Theological College, een opleiding voor predikanten en evange-
listen. Daarna diende ik de Hervormde Gemeente van Nieuw-Lekkerland 
en die van IJsselmuiden en Grafhorst. Vervolgens leidde de weg naar een 
gemeente in Grand Rapids (USA). Sinds ruim een jaar ben ik predikant van 
de Hervormde Gemeente van Sint Anthoniepolder.
Het is mooi om ook op andere manieren bij het werk in Gods Koninkrijk be-
trokken te zijn. Zo ben ik bestuurslid van het Hervormd Jeugdwerk en ook 
van de Stichting Reformatorische Publicatie, het toezichthoudend orgaan 
van de Erdee Media Groep. Recent ben ik gevraagd om betrokken te zijn bij 
het evangelisatiewerk in Horst in Limburg.
Mijn vrouw en ik hebben vier kinderen gekregen. We zijn dankbaar dat we 
als gezin weer allemaal bij elkaar wonen in Nederland. Vaak verhuizen is niet 

makkelijk voor een opgroeiend gezin, maar het heeft de 
onderlinge band in ons gezin versterkt.
In het werk dat gedaan mag worden om het Evangelie uit 
te dragen, is mijn hoop op de Heere. ‘Zo de HEERE het 
huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlie-
den daaraan.’ (Ps. 127:1)

Ds. J.A. van den Berg, Sint Anthoniepolder



 

Werkzaamheden 
We zijn diep onder de indruk gekomen van de vele werk-
zaamheden die deze broeders verrichten. Ze zijn zeer 
gemotiveerd om zich in te zetten voor het uitgeven van 
reformatorische lectuur. Ze gaven ons inzicht in al de werk-
zaamheden die er nodig zijn voordat het 
concreet tot de gedrukte uitgave komt. 
Voor het uitgeven van een boek wor-
den er verschillende fasen doorlopen. 
Er wordt een keuze gemaakt: welk boek 
kiezen we? Dan wordt in overleg met 
Stichting Vrienden van Heidelberg en 
Dordrecht een projectplan opgesteld. 
Er moet vanuit het Engels een vertaling 
in het Duits worden gemaakt. Een voor-
woord wordt geschreven; zijn citaten 
goed weergegeven? Als dat gereed is 
moet er correctie plaats vinden. Is de 
vertaling ook theologisch correct? Het 
zetwerk moet worden gedaan waarbij 
de kleinste fouten moeten worden ver-
meden. 
Bij alles moet ook worden gelet op de 
leesbaarheid van het werk: zal het de 
mensen aanspreken? Voor de jeugd: 
oude inhoud in moderne verpakking! 
We moeten goede kwaliteit kunnen ga-
randeren. Medewerkers dienen de ge-
reformeerde theologie van harte te zijn 
toegedaan. En de nodige bekwaamheid 
bezitten om het werk goed te doen. En 
hoe geven we er bekendheid aan dat het 
boek is verschenen? De broeders geven 
ons een duidelijk beeld van wat er alle-
maal nodig is om tot een verantwoorde 
uitgave te komen. 
 
Van belang is dat een boek goed lees-
baar is in deze tijd. Wordt een boek te 
ouderwets bevonden, dan zet men het in de kast en het 
bereikt niet z’n doel. Er wordt nagegaan hoe de vertaalde 
boeken worden gekocht. Het hangt vaak af van het onder-
werp of van de bekendheid van de auteur of een boek veel 
aftrek vindt. Spurgeon voert wat dit betreft de lijst aan. Een 
omslagontwerp van twee handen die een hart vasthouden 
is bij voorbeeld aansprekend voor de jeugd. 
 
Doelgroepen
Welke doelgroepen hebben we met het uitgeven van re-
formatorische lectuur in Duitsland voor ogen? Te denken 
valt aan een catechismus voor kinderen; boeken die een 
jonge generatie aanspreken; geestelijke leiders; christenen 
die de gereformeerde leer niet kennen. Er zijn wel boeken 
voor kinderen en voor volwassenen, maar voor de leeftijd 
van de jeugdigen is er geen groot aanbod. Welke boeken 
worden gepubliceerd? Werken van Puriteinen, oudvaders, 
klassiek gereformeerde theologie. 

Nuttig 
Waarom is het uitgeven van deze boeken zo belangrijk? Al-
lereerst om de Duitsers persoonlijk te benaderen. Zij heb-
ben allen een ziel voor de eeuwigheid. Wat is er voor hun 
redding een rijkdom aan uitleg te vinden in de reformato-

rische geschriften! 
Vervolgens is het van belang dat er 
kerkdiensten worden gehouden waarin 
de ernst van de aanwezigheid van God 
wordt beseft. Daarvoor is grondige ken-
nis van de Bijbel nodig. 
Daar komt bij dat er weinig kennis en 
onderscheid is als het gaat om de waar-
heid van Gods Woord. In Duitsland zijn 
er ook verschillende stromingen, zoals 
baptisten, charismatici, enz. Daarom is 
het noodzakelijk om de gereformeerde 
beginselen te verbreiden tegenover al-
lerlei andere opvattingen over bijv. het 
chiliasme en de eindtijd. 
Het fundamentele probleem in Duits-
land is dat Christus niet centraal staat. 
De mens staat in het middelpunt. Daar-
bij draait het veelal om de vraag: wat heb 
ik eraan. Hoe belangrijk het persoonlijke 
element ook is, maar dit is een omkering 
van de reformatorische opvatting. Daar 
staat immers centraal de vraag: hoe komt 
God aan Zijn eer? 
 
Bijstand
Om dit werk te kunnen voortzetten is 
er dringend hulp nodig, zowel in gebed 
als financieel. Er zijn in feite meer moge-
lijkheden dan middelen. We proberen 
wezenlijke bijdragen te leveren zodat dit 
belangrijke werk kan worden voortge-
zet. Steun aan dit werk is alleszins ver-
antwoord. 

Onze Stichting stelt in samenwerking met de mensen van 
SGM projectlijsten samen van boeken die hetzij vertaald, 
hetzij gedrukt worden. Het financiële aspect moet zorg-
vuldig worden waargenomen: daarbij komt o.a. aan de 
orde hoe de budgetten worden toegewezen. In deze sa-
menkomst is ons duidelijk gebleken hoe de SGM in alle 
opzichten verantwoordelijk te werk gaat. En de inhoud van 
reformatorische geschriften is hopelijk zo bekend onder 
ons dat we de waarde van de verspreiding daarvan inzien. 
 
De presentatie wordt beëindigd met: Nun danket alle 
Gott! Soli Deo Gloria. Daarmee stemmen we allen van har-
te in. En moge in die geest dit werk met Gods hulp worden 
voortgezet en gesteund. 
Opdat het tot zegen zij van velen! 
 
H.I. Ambacht
ds. J.P. Boiten 

vervolg van blz. 1

Dr Sebastian Merk

Carsten Evers



Boeken: Acht nieuwe uitgaven 
In de Nieuwsbrief van april hebben wij een tweetal nieuwe 
boeken gepresenteerd: een klein gratis boekje over het 
geestelijk medicijn tegen Corona en een boekje over de 
waardering van het Oude Testament.  
Sinds die tijd is er opnieuw fl ink aan de weg getimmerd. 
We zijn dankbaar dat we mee mogen helpen om maar liefst 
acht nieuwe boeken op de christelijke markt in Duitsland 
uit te brengen. 

Boeken over uiteenlopende onderwerpen. Allereerst van 
À Brakel over de positieve toekomstverwachting van Israël 
op grond van Gods Woord. Dan een boekje van Luther 
over besmettelijke ziektes in zijn tijd, met name de pest, 
en hoe daarmee om te gaan als christen. Vervolgens het 
onder ons bekende boekje van Boston ‘Het kromme in 
het levenslot’. In moeilijke omstandigheden kan het lezen 
van dit boek ons helpen om Gods leiding in het leven op 
te merken, en zo verhelderend en heilzaam werken. De 
schrijver wist zelf van zware en langdurende beproevin-
gen, maar ook van geestelijke uitreddingen die hem steeds 
met verwondering vervulden. 

Ook verscheen, van de hand van Spurgeon, een verdedi-
ging van het Calvinisme. Een behandeling van o.a. de pre-
destinatie, met het uiteindelijke doel de glorie van Jezus 
Christus als de Zaligmaker. Verder het boekje ‘Godsvrucht’ 
van Bunyan. Ook Watson was een schrijver die de grote 
gave had om door middel van beeldspraak de boodschap 
van het Evangelie heel dicht aan het hart te leggen. Hij be-
handelt naar aanleiding van Romeinen 8 : 28 in zijn boekje 
‘Alles dient zum Besten’ dat alle dingen moeten medewer-
ken ten goede.  

Ook aan de 
kinderen is 
gedacht met 
het boekje 
‘Katechismus 
für dich’. 
Eenvoudige 
leerstellingen 
van de Bijbel met een groot aantal tekeningen ter verdui-
delijking, geschreven door Ada Schouten-Verrips.   En als 
laatste kwam ook een liedboek gereed met de titel ‘Zal 
ik niet zingen voor mijn God’. Het praktische en stevig in 
ringband uitgevoerde werkje van Paul Gerhardt (1607-1676)  
geeft de complete tekst van de Psalmen en geestelijke lie-
deren, met daarbij goed bruikbare bladmuziek voor zang 
en begeleiding.  

Op onze website www.svvhed.org vindt u onder het kopje 
‘Boeken’ en daarna ‘Duitstalig’ de lijst van de tot nu toe 
uitgegeven boeken in Duitstalige landen. Op een enkele 
titel na zijn al deze boeken op dezelfde pagina te bestel-
len. Bijvoorbeeld als kerstgift voor uw Duitse familie, uw 
zakenrelatie. Voor een vakantiekennis zou natuurlijk ook 
kunnen. 

Naast de Bijbel zijn er weinig artikelen zo nuttig om te 
schenken als deze. De ‘papieren zendelingen’ van Brakel, 
Luther, Boston, Spurgeon, Bunyan, Watson en daarnaast 
een kinderboekje en verzameling van Psalmen. Voor de 
Duitse medereizigers van nu!  

Karel Timmermans 
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UW (ADRES)MUTATIES: Het actueel houden van het adressenbestand van onze nieuwsbriefl ezers 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.


