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JAAROVERZICHT 2002

Inleiding
Het is oudejaarsavond 31 december 2002. De laatste minuten van het jaar tikken
weg. Het televisie-beeld biedt een klok en op de achtergrond zijn korte nieuwsflitsen
van wat in 2002 gebeurd is te zien. En dan ineens in de laatste minuut wordt het
beeld vastgehouden. De camera’s zoomen in op het bruidspaar van het jaar: kroonprins Willem Alexander en prinses Maxima. Het is hun trouwdag. Ze staan op het balkon van het paleis Noordeinde. Ze lachen, ze zwaaien en dan... de kus. Voor het oog
van de verzamelde massa, die erbij staat en die voor de buis zit. Vastgelegd door de
verzamelde pers uit binnen- en buitenland. Een kostbaar moment, nog eens vol sentiment herhaald. Daarmee mag Nederland het jaar 2002 afsluiten.
Hoe zal het jaar 2002 de geschiedenis ingaan? Als een jaar waarin alles pais en
vree is?
Ongetwijfeld zijn er vele mooie en gelukkige momenten als deze te noemen die zeker
niet vergeten mogen worden. Maar wie de nieuwsoverzichten leest wordt vooral
getroffen door de vele zorgen van deze wereld en een groot onbehagen dat vele
groepen in onze samenleving bezighoudt. Enkele zaken mogen in dit verband niet
onvermeld blijven. Een van de effecten van wat op 11 september 2001 in New York
plaatsvond is, dat de Verenigde Staten de oorlog verklaren aan alle terroristen en
oproepen tot wereldwijde actie, hetgeen niet alleen leidt tot actie in Afghanistan, maar
mogelijk ook tot een oorlog tegen Irak zal leiden. Ook Nederland krijgt met allerlei veranderingen te maken. Ons vorstenhuis beleeft niet alleen het feestelijk hoogtepunt
van de bruiloft van de kroonprins, maar moet ook afscheid nemen van prins Claus,
een man die in zoveel opzichten een grote steun voor onze vorstin was gebleken en
die ook door ons volk algemeen gerespecteerd was.
Politiek gezien beleeft ons land het einde van het paarse kabinet. Deze verandering is
ingezet door de opmars van Pim Fortuyn, een nieuwkomer die veel onvrede verwoordt. Nog voor de verkiezingen hebben plaatsgehad wordt hij op een brute wijze
vermoord. Zijn ideeën blijken echter bij velen weerklank te vinden en zijn partij krijgt
een groot aantal zetels in de Tweede Kamer. Het kabinet Balkenende dat volgt, waarvan verscheidene partijgangers van Fortuyn deel uitmaken, is een kort leven beschoren. De nieuwe partij blijkt onvoldoende in staat een lijn uit te zetten waarin ieder zich
kan vinden en gaat aan ruzies ten onder.
In het jaar 2002 wordt ook de euro ingevoerd. Een dergelijk gebeuren zou minder
aandacht ontvangen, ware het niet dat in economisch opzicht een recessie aan de
gang is. Onze kerken kunnen zich daaraan niet onttrekken, omdat de economische
mogelijkheden ook invloed hebben op ons kerkelijk leven.
Afgedacht van wat in politiek en economisch opzicht ons bezighoudt, is ook voor
onze kerken het jaar 2002 niet een gemakkelijk jaar. Verscheidene zorgen om het kerkelijk leven zijn naar buiten gekomen. We noemen de moeiten in de kerk van
Zeewolde. Een aanvankelijke schorsing van de predikant aldaar moet door de classis
Amersfoort weer ongedaan worden gemaakt. De president van de rechtbank Zwolle
neemt de gronden waarop de classis tot schorsing heeft beslist niet over en besluit
dat de predikant in de gelegenheid moet worden gesteld om zijn werk als predikant
met alle rechten en plichten te hervatten. De classis spreekt vervolgens uit in de
beslissing van de rechter te berusten en haar werk in deze zaak te willen voortzetten.
In maart wordt aan de leden van de kerk van Alphen aan den Rijn meegedeeld dat
men met het kerkverband breekt en als Vrije Christelijke Gereformeerde Kerk wil ver-
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dergaan. Kort daarna trekt de kerkenraad zijn besluit tot verbreking van het kerkverband weer in. Een maand later legt de kerkenraad vrijwillig het ambt neer om het vertrouwen in de kerkenraad te herstellen en de weg vrij te maken voor een nieuwe kerkenraad. De classis ‘s-Gravenhage benoemt een commissie van bijstand die met de
nieuwe kerkenraad in gesprek gaat over de verbondsvisie en de gevolgen daarvan
voor de prediking. De plaatselijke predikant, ds. E. Hakvoort, onttrekt zich aan ons
kerkverband en gaat over naar de Gereformeerde Gemeenten.
In mei vragen zeven van de negen kerkenraadsleden in Zaamslag ontheffing om
reden van een conflict met de predikant. De kerkdiensten vinden vanaf
Hemelvaartsdag tot en met Pinksteren onder verantwoordelijkheid van de kerk van
Zierikzee plaats. In juli kan bekend worden gemaakt dat de ambtsdragers de ontheffingsaanvrage hebben ingetrokken en bereid zijn de problemen te bespreken. De
classis Middelburg besluit op de najaarsvergadering om het verzoek tot ontheffing
van vijf ambtsdragers alsnog te honoreren.
Sommigen kunnen, wanneer ze het kerkelijke leven overzien, een gevoel van algemene geestelijke malaise niet onderdrukken en vragen zich ernstig af, of de kennis van
het Woord van God niet zover achteruit is gegaan, dat vervlakking het gevolg is. Dat
geluid is niet nieuw en is in de geschiedenis van de kerk telkens opnieuw te horen
geweest als een appèl om kerkelijk en persoonlijk in gehoorzaamheid aan het
Evangelie te leven. Maar niet vergeten moet worden dat ook ‘vlees en wereld’ hun tol
eisen en dat de invloed daarvan kerkelijke verhoudingen onder grote druk zet. In het
licht van al deze en andere zaken kan de open brief van het moderamen van de
generale synode aan kerkenraden en predikanten gezien worden. De brief bevat het
voorstel om in de week na Pinksteren bijeen te komen voor een gezamenlijke bidstond in Ede en om in de kerken op zondag 16 juni een zondag van verootmoediging
te houden. Kerkordelijk gezien zijn er de nodige opmerkingen te maken bij dit initiatief,
maar de brief vindt wel in zoverre weerklank, dat vele voorgangers in voorbede en
dankzegging onze kerken aan de Here opdragen.
Plaatselijke kerken
Gelukkig mag in vele gemeenten van ons kerkelijk leven veel werk in de dienst van
het Evangelie doorgaan. Het Woord wordt verkondigd, de sacramenten worden
bediend. Jongeren en ouderen in de gemeente worden onderwezen om met een
besliste belijdenis alle heil van God te verwachten en toegerust om levende getuigen
te zijn. Het past niet in een jaaroverzicht om daar uitgebreid bij stil te staan, maar feitelijk zijn deze zaken beslissend in de kerk. In dit jaaroverzicht wel aandacht voor een
aantal bijzondere gebeurtenissen.
Te denken valt aan de situatie van de kerk van Rotterdam-Charlois. Deze kerk doet
het verzoek aan de classis om te komen tot de instelling van een anderstalige wijkgemeente, hetgeen wordt ingewilligd. Er zijn nu twee wijkgemeentes: de Nederlandse
en de anderstalige, the International Christian Fellowship. Bovendien ontvangt drs.
T. Visser toestemming om de gemeente naar art. 3 K.O. te dienen.
De kerk van Opperdoes gedenkt in het afgelopen jaar het 100-jarig bestaan. De kerken van Dedemsvaart, Klundert en Rotterdam-West bestaan dan 75 jaar. De kerk van
Sliedrecht-Eben-Haëzer houdt in oktober een aparte jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan, waarvan de laatste 40 jaar deel uitmakend van ons
kerkverband. En de kerk van Winschoten gedenkt het 40-jarig bestaan.
Naast deze jubilea mag niet achterwege blijven de bouwactiviteiten, die in verschillende gemeenten zijn ontplooid. Te denken valt aan de uitbreiding van de kerkgebouwen
van Emmen en Meerkerk. In Meerkerk worden bovendien de bijgebouwen vernieuwd.
Hilversum-Oost neemt een nieuw zalencomplex in gebruik. De Gasthuiskerk van
Middelburg ondergaat een verbouwing van het interieur. Om de gemeentezang goed te
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Het uitgebreide kerkgebouw van Emmen.

kunnen begeleiden neemt de Pniëlkerk in Urk een zogenaamd Leeflang-orgel in gebruik,
afkomstig uit de Gereformeerde Petrakerk in Den Haag. Ook de Barnabaskerk te Apeldoorn krijgt een ander orgel. Daar zijn in het vervolg de tonen van het orgel
van de Nederlandse Hervormde Pauluskerk uit Den Haag te horen.
De kerk van Scherpenzeel vindt een andere locatie om bijeen te komen: ontmoetingsen activiteitencentrum De Heijhorst.
Een aantal kerken besluit tot bundeling van de krachten. De classis Zwolle stemt in
met het verzoek van de gemeenten Genemuiden en Zwartsluis om in het vervolg één
gemeente te vormen. De classis Haarlem bewilligt in het verzoek van de kerk van
Beverwijk om over te mogen gaan naar de classis Amsterdam. Het is de bedoeling
dat deze kerk en de kerk van Westzaan in de toekomst samen verdergaan als één
gemeente. De kerk van Oosterbeek komt onder het ambtelijk opzicht van de kerk van
Bennekom.
Aanloophuis De Steiger in Alkmaar, waar de kerk van Alkmaar nauw bij betrokken is,
mag zich verheugen in een daadwerkelijke erkenning van de kant van de burgerlijke
overheid. Het aanloophuis ontvangt dit jaar de vrijwilligerprijs van de gemeente.
Samenwerking met andere kerken
De kerk van Almere maakt op de classis Amsterdam melding van een plan om samen
te gaan met de christelijke gemeente ‘De Wegwijzer’ ter plaatse. De leden van de
laatstgenoemde gemeente zullen zich aansluiten bij de kerk van Almere. Daarna is
het de bedoeling te komen tot twee wijkgemeentes: wijkgemeente De Wegwijzer en
wijkgemeente de Zuiderpoort. Het proces van eenwording stopt echter, wanneer de
positie van de voorganger/evangelist ter sprake komt. De Wegwijzer meent onoverbrugbare verschillen in beleving en visie op te merken, ook wanneer het aankomt op
de concrete invulling van de structuren.
Anders vergaat het de gemeente Hengelo: deze gemeente ontvangt toestemming
van de classis om te komen tot een nauwer samenleven met de Nederlands
Gereformeerde Kerk van Hengelo. De kerk van Zwolle belegt op zondag 10 november voor het eerst een gezamenlijke kerkdienst met de beide Nederlands
Gereformeerde kerken.
Ook het door de generale synode gestimuleerde zoeken van de Gereformeerde Kerk
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(vrijgemaakt) ter plaatse vindt her en der bijval. Verscheidene kerken maken melding
van een intensivering van de samenwerking en spreken openlijk uit elkaar te erkennen
als ware kerk van Jezus Christus. De kerken van Ermelo, Broek op Langedijk,
Nijmegen, Wildervank-Veendam ontvangen van hun respectievelijke classes na het
advies van deputaten art. 49 toestemming om nauwer samen te werken met de
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) ter plaatse.
Kerkleden
Verscheidene kerkleden staan in het brandpunt van de belangstelling. We noemen
daarvan mr. A.J. de Geus, lid van de kerk van Nieuwegein, die minister van sociale
zaken in het kabinet Balkenende wordt. We gedenken verder de naam van dr. C.
Boertien, de oud-commissaris van de koningin in de provincie Zeeland, die op 30 mei
overlijdt.
We denken ook in deze rubriek aan hen die koninklijk onderscheiden worden en aan
enkele leden die hun studie mogen afronden met een proefschrift en de wetenschappelijke titel van doctor ontvangen.
De volgende zuster en broeders worden lid in de orde van Oranje Nassau: J.A.
Visser-Rebel (Huizen), B. van Amerongen (Surhuisterveen), H. Boneschansker
(Winschoten), J. Brons (Bunschoten-Spakenburg), C. Doornenbal (Veenendaal-Pniël),
E. Grijsen (Haarlem-Centrum), B. Huijgen (Zeewolde), J. Korpadi (BunschotenSpakenburg), J. Monteban (Veenendaal-Pniël), J. Niewold (Groningen) , C.J. Odijk
(Maarssen), P. v.d. Sluis (Gouda), A. van Twillert, J. van Twillert, (beiden BunschotenSpakenburg), C. Veen (Leeuwarden), C. Wiegman (Den Helder) en A. Wolthuis
(Wildervank-Veendam).
Voorts ontvangen zr. A.C. Meijer-Quist (Boskoop) en de brs. B. Geleijnse (Boskoop),
A. de Graaf (Veenendaal-Pniël) en H. Kampman (Ede) de onderscheiding van ridder
in de orde van Oranje-Nassau.
Zr. Corrie Quant (Eindhoven) promoveert tot doctor in de wiskunde met een proefschrift getiteld: On the construction and stationary distributions of some spatial
queueing and particle systems. Br. Gerald Hebbink (Enschede-West) promoveert op
het thema: Luminescent materials based on lanthanide ions - Basic properties and
application in NIR-LEDs and optical amplifiers.
Predikanten

Overleden
In 2002 neemt de Here een drietal predikanten tot zich. We noemen ds. M.W.
Nieuwenhuijze, die de leeftijd van 92 jaar bereikt en op 20 januari heengaat, dr. Th.
Peppink, die op 29 september heengaat in de leeftijd van 54 jaar en prof.dr. J. de
Vuijst die op 20 oktober heengaat en 75 jaar mocht worden. Verderop in dit Jaarboek
vindt u van ieder een In Memoriam dat aandacht geeft aan hun leven en werken.
Emeritaat
Aan het begin van het jaar begint het emeritaat van drs. L.B.C. Boot, verbonden aan
de kerk van Breda, in verband met het door een ongeval opgelopen letsel waardoor
hij niet meer als predikant kan functioneren. Eervol emeritaat ontvangt ook ds. J.
Plantinga, verbonden aan de kerk van Groningen.
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drs. A. Hakvoort

drs. A. van de Bovekamp

drs. H.P. Keuter

drs. W.M. den Hertog

Nieuwe predikanten
Op 17 jan wordt kand. A. Hakvoort tot predikant bevestigd en doet hij intrede in de
kerk van Maarssen. Kand. A. van de Bovekamp wordt tot predikant bevestigd en doet
intrede in de kerk van Mussel. Hetzelfde geldt voor kand. H.P. Keuter: hij wordt verbonden aan de kerk van IJmuiden en voor kand. W.M. den Hertog: hij wordt verbonden aan de kerk van Rozenburg. Kand. M.A. Kempeneers neemt het beroep van de
kerk van Elburg aan en kand. L. van Dalen hoopt in de kerk van Hasselt te beginnen.
Wisselingen van gemeente
Het beroepingswerk brengt met zich mee, dat verschillende predikanten van standplaats veranderen. Drs. H. de Bruijne neemt afscheid van ‘s-Gravenhage-West en
wordt verbonden met de kerk van Utrecht-Centrum. Drs. M. Visser vertrekt van
Klundert naar Siegerswoude-de Wilp. Drs. A. van der Zwan wordt predikant van
Sliedrecht-Bethel, na afscheid te hebben genomen van Tholen/Oud-Vossemeer.
Verscheidene predikanten nemen een beroep aan, maar zijn nog niet aan hun nieuwe
gemeente verbonden. Ds. H.de Graaf te Harderwijk neemt het beroep van Opperdoes en ds. M.P. Hofland te Emmen neemt het beroep van Groningen aan.
Ook Dokkum hoopt na een langdurige vacature binnenkort weer een predikant te ontvangen: ds. G.P.M. van der Linden te Hilversum-Centrum neemt het beroep aan. Ds.
J.C. Hardeman zal binnenkort van Haamstede naar Gouda gaan. Dr. B. Loonstra zal
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van Hoogeveen naar Emmeloord vertrekken en drs. B. Reinders te Mijdrecht hoopt
zich in 2003 met Zwaagwesteinde te verbinden.
Een vacature ontstaat ook voor de kerk van Leiden: dr. G.C. den Hertog neemt
afscheid in verband met zijn benoeming als hoogleraar aan de TUA.
Ds. J. Sijtsma hoopt weer een andere gemeente te mogen dienen, na te zijn losgemaakt van kerk van Midwolda. Verschillende kerken in de classis Groningen maken
intussen gebruik van zijn diensten.
In december wordt ds. S.B. van der Meulen losgemaakt van de kerk van
Papendrecht.
Ziekte en herstel
Enkele predikanten zijn een tijdlang door ziekte of om een andere reden niet in staat
hun werk te doen. We denken daarbij o.a. aan ds. J. van der Wal te Enschede, die
een beenmergtranplantatie ondergaat, en ds J.K.C. Kronenberg te Haarlem-Centrum,
die onverwacht een levertransplantatie moet ondergaan. Ook prof.dr. T.M. Hofman,
verbonden aan de TUA, is een deel van het jaar niet in staat om colleges te geven.
Rondom de emeriti
De contactdag van emeriti en predikantsweduwen op 10 april wordt opnieuw in
Bunschoten gehouden. In de morgenbijeenkomst spreekt de evangelisatieconsulent
van onze kerken, dr. S. Paas. ‘s Middags houdt de penningmeester van de emeritikas,
de heer C. van Beveren, een causerie over het financiële reilen en zeilen van dit deputaatschap.
Behalve de reeds genoemde predikanten die uit de kring van de emeriti overleden,
overlijdt op 7 januari mw. M. de Bruyne-van der Schuit, weduwe van ds. Iz. de Bruyne,
en op 5 augustus mw. M. van Leeuwen-van Rookhuijzen, sinds 1988 weduwe van ds.
H. van Leeuwen.

De contactdag van emeriti en predikantsweduwen.
Statistieken
De statistieken laten dit jaar een enigszins positiever beeld zien dan voorgaande jaren.
Ruim 1000 kinderen worden in onze kerken gedoopt en bijna 800 doopleden leggen belijdenis van hun geloof af. Dat is reden om dankbaar te zijn. We verhelen echter niet, dat
368 doopleden en 218 belijdende leden zich onttrekken aan de gemeenschap van onze kerken en zich niet voegen bij enige andere kerkelijke gemeenschap. Dat is ronduit
verdrietig. In totaal 1197 leden voegen zich vanuit andere kerken bij onze kerken, niet alleen vanuit de Ned.Hervormde Kerk (330) en de Gereformeerde Kerken (241), maar ook
relatief veel leden uit gemeenschappen als bv. de Gereformeerde Gemeenten en Oud
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Gereformeerde Gemeenten (252). Overigens menen 1140 leden uit onze kerken zich te
moeten voegen bij andere kerken: vooral naar de Ned. Hervormde Kerk (399), de Gereformeerde Kerken (142), de Nederlands Gereformeerde Kerken (114), de Gereformeerde Gemeenten (110), en naar verschillende gemeenschappen van Baptisten en Evangelischen (142). Onze kerken tellen nu 186 gemeenten, twee minder dan in 2001, omdat
de gemeente van Zwartsluis voortaan ressorteert onder de kerkenraad van Genemuiden
en de gemeente van Oosterbeek voortaan onder de gemeente van Bennekom. Van het
aantal predikanten is 165 dienstdoend en 41 emeritus, niet meegeteld de vijf hoogleraren en de vier emeriti-hoogleraren. Het totaal aantal doop- en belijdende leden van onze kerken is nu 73978. Dat duidt op een lichte stijging van 44 leden, omdat het positieve
saldo van belijdende leden (+140) het negatieve saldo van doopleden overstijgt (-96). Is
het een wolkje als de hand van een man, het begin van een kerend tij?
Laten we hopen en bidden dat geestelijke groei en verdieping in onze kerken én aantrekkingskracht vanuit onze kerken vooral op buitenstaanders samen op gaan.
Deputaatschappen
Veel werk wordt verricht door de verschillende deputaatschappen die ons kerkelijke
leven kent. In dit jaaroverzicht wordt aandacht besteed aan die activiteiten die de
betreffende deputaten voor dit verslag het vermelden waard achten.
Emeritikas
De kerntaak van dit belangrijke deputaatschap bestaat in het verstrekken van uitkeringen aan de emerituspredikanten en aan hun weduwen en eventueel wezen.
Daarnaast is het de taak om de vermogensgelden van het deputaatschap zorgvuldig
en zo effectief mogelijk te beheren. Om de opbrengst optimaal te laten zijn, beijvert
zich een speciale beleggingscommissie. Deze commissie is gevormd uit het deputaatschap, daarin bijgestaan door enkele professionele deskundigen. Hoewel de vermogensmarkt de laatste tijd onder grote druk staat, bestaan er geen directe zorgen
voor de gelden van deze kas. En dat is een zaak waarvan dankbaar kennis genomen
wordt.
Theologische Universiteit
Het jaar 2002 is voor de universiteit een jaar van vele veranderingen.
Opnieuw komt de vraag op: wat betekent het dat de kerken een universiteit hebben?
De zorg wordt uitgesproken of het besef van de universiteit als ‘school van en voor de
kerken’ nog wel leeft aan de basis. Is er sprake van een verbreding van het draagvlak
of eerder van een langzame afbrokkeling? Het is voor het curatorium en het college
van hoogleraren reden om te werken aan een verdieping van de relatie ‘school en
kerk’.
- Personalia
In dit verband dient allereerst de naam van prof.dr.J. de Vuyst genoemd te worden. Hij
is hoogleraar in de vakken van het Nieuwe Testament van 1988-1997 en inmiddels
emeritus. Op 20 oktober komt een eind aan zijn leven, net nadat in september de laatste Schriftstudie van zijn hand verschijnt, getiteld: Blijdschap en volharding. Met dankbaarheid mag hij worden herdacht als een theoloog die met een diep respect voor het
Woord van God de Schriften met grote nauwgezetheid uitlegde.
Uit de kring van oud-medewerkers overlijdt in de leeftijd van 83 jaar mw. Geertje ten
Hove-Wels, die samen met haar man vele jaren getrouw het conciërgeschap waarnam.
Op 7 februari vindt de installatie plaats van dr. G.C. den Hertog tot hoogleraar en op 8
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februari houdt prof. Den Hertog zijn inaugurele rede, die de titel meekrijgt: Hoop die
leven doet. Over de samenhang van eschatologie en ethiek. Er is sprake van een
feestelijke en ontspannen sfeer in Apeldoorn. Het vakkenpakket dat prof. Den Hertog
doceert omvat de vakken ethiek, apologetiek, evangelistiek en inleiding theologie.
De komst van prof. Den Hertog betekent de nodige wisselingen in de personele
bezetting: per 1 februari nemen drs. W.P. de Groot en dr. D.J. Steensma afscheid en
per 1 juli vertrekt drs. R.W.J. Soeters. Om gezondheidsredenen neemt ook drs. M.J.
Rittersma, die verbonden is aan de gezamenlijke vooropleiding van Apeldoorn en
Kampen, ontslag: hij wordt opgevolgd door mw. drs. M.W. Sebens. Prof.dr. T.M.
Hofman geeft aan het rustiger aan te moeten doen: prof.dr. J. van Bruggen en drs.
M.C. Mulder nemen in het eerste semester van de cursus 2002-2003 zijn colleges
waar.
- Opening cursus
Op maandag 9 september draagt prof.dr. J.W. Maris het rectoraat over aan prof.dr.
H.J. Selderhuis. De aftredende rector spreekt een rede uit met de titel: De theologische methode van Petrus Martyr Vermigli, één van de eerste scholastieke theologen
van de Reformatie.
- Promoties
Er vinden twee promoties plaats. Drs. S.Y. Lee verdedigt zijn dissertatie ‘Grace and
Power in Pentecostal and Charismatic Theology’ en ontvangt de doctorstitel. De titel
van het proefschrift van drs. D.-W. Hwang luidt: ‘Het mystieke lichaam van Christus.
De ecclesiologie van Martin Bucer en Johannes Calvijn’. Hij is de laatste promovendus die bij de studie begeleid is door prof.dr. W. van ‘t Spijker en de doctorstitel ontvangt.
- Admissie-examen / preekconsent / aantal ingeschreven studenten
In de juni-vergadering van het curatorium waarin het admisie-examen plaatsvindt,
worden vier studenten toegelaten, te weten de brs. A.J. van den Toorn, M.B. Visser. M.
Bergsma en J. Oosterbroek.
Drie studenten ontvangen preekconsent. Het gaat om de studenten A. Huijgen, A.C.
Uitslag en A. Versluis.
Met ingang van het cursusjaar 2002-2003 staan meer dan 100 studenten ingeschreven, waaronder twintig nieuwe inschrijvingen. Een hoogleraar merkt op dat dit getal
vrolijk haaks staat op wat de meeste theologische faculteiten meemaken. Door middel
van de eigen internet-site van de universiteit kan men vanaf september bezien wat de
opleiding inhoudt en wat de instroomeisen zijn.
- Theologische examens
Diverse examens worden met goed gevolg afgelegd. De studenten L. van Dalen en
M.A. Kempeneers leggen in september het afsluitende doctoraal-examen af en worden beroepbaar gesteld. De studenten H. van Eeken, W.J. Plantinga en A.C. Uitslag
doen hetzelfde examen in december. Ook zij worden beroepbaar gesteld.
- Schooldag
Het centrale thema van de Schooldag op zaterdag 28 september luidt: Christen-zijn
naar alle kanten.
‘s Morgens houdt ds. J. Plantinga een inleiding hierover onder de titel ‘Ben je wel
christen?’ ‘s Middags wordt dat in deelprogramma’s uitgewerkt: prof.dr. G.C. den
Hertog spreekt over ‘De wet van God in het leven van een christen’ en prof.dr. H.J.
Selderhuis spreekt over ‘Christen zonder topervaring’.
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In de morgenbijeenkomst wordt ook aandacht gevraagd voor de komende BaMastructuur. Mw. dr. A. Drint, lid van de onderwijscommissie, geeft een toelichting hierop.
Namens de vrouwenactie voor de bibliotheek kan mw. J.E. Buijs-ter Maten aan de
bibliothecaris, prof.dr. J.W. Maris, twee cheques resp. ter waarde van € 45.000 en
€ 25.000 overhandigen, die met grote dankbaarheid worden aanvaard.
Het aantal bezoekers van de Schooldag blijkt iets toegenomen.
- Samenwerking met Kampen II
Door de stuurgroep van de beide curatoria die benoemd is om de samenwerking tussen beide instellingen te intensiveren zijn twee bijeenkomsten belegd.
De eerste bijeenkomst betreft een symposium op 15 maart in Zwolle (mede georganiseerd door de Gereformeerde Hogeschool Zwolle), met als titel: ‘Nieuwe stimulansen
door de BaMa-structuur’. Als sprekers treden op prof.dr. F. Leijnse, drs. A. Slob, prof.
dr. R. Kuiper en prof.dr. B. Kamphuis.
Als thema’s op de tweede bijeeenkomst op 22 november staan de bezinning op het
beroepsprofiel en de spiritualiteit van de predikant centraal. Het gaat om een gezamenlijke studiedag voor de curatoria en de hoogleraren/docenten van de beide opleidingen. Het eerste thema wordt belicht door prof.dr. M. te Velde, aan het tweede
thema dragen de predikanten J. Plantinga en J. Van Amstel bij.
Vervolgens besluiten de beide curatoria om bij het formuleren van beleid of het opzetten van projecten in principe een gezamenlijke aanpak na te streven. Daarnaast zullen bij vacatures de mogelijkheden van samenwerking en/of gezamenlijkheid in de
personeelsformatie worden meegenomen. Bovendien wordt besloten gezamenlijke
activiteiten te ontplooien in het kader van nascholing. Inmiddels is begonnen met
nascholing op het gebied van kerkrecht.
- Uitbreiding van de universiteit
In mei bericht het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dat positief
gereageerd wordt op het verzoek om de subsidie te verhogen. Het bedrag wordt nu
uitgekeerd op basis van het gemiddeld aantal studenten in de jaren 1997-2001, vermenigvuldigd met het voor alle universiteiten geldende basisbedrag per student. Het
een en ander betekent een verdubbeling van de subsidie.
Op 11 oktober komt de generale synode bijeen in Apeldoorn om te spreken over het
rapport van het curatorium en de deputaten-financieel inzake de roeping van de kerken om breder dienstbaar te zijn dan alleen aan de eigen admissiale studenten en
inzake de huisvesting van de universiteit. De synode kan zich vinden in de nota en
besluit dat voor nieuwe huisvesting maximaal twee miljoen euro geïnvesteerd mag
worden. Bij voorkeur in de directe omgeving van het bestaande gebouw.
Evangelieverkondiging onder Israël
Deputaten organiseren een studiedag op 4 maart in Amersfoort, waar ds. G.H. Abma
spreekt over het gedachtegoed van de organisatie Christenen voor Israël. Co-referent
is prof.dr. G.C. den Hertog.
Een belangrijke mijlpaal voor deputaten vormt de samenwerkingsovereenkomst met
de Gereformeerde Zendingsbond van de Nederlands Hervormde Kerk en de
Christelijke Hogeschool Ede onder de naam Centrum voor Israëlstudies (CIS). De
plannen voor deze samenwerking zijn al op de Generale Synode 2001 goedgekeurd.
Doel van de samenwerking is het stimuleren en organiseren van bezinning en activiteiten op het terrein van de joods-christelijke ontmoeting. Daarbij wordt gedacht aan
het organiseren van bezinningsdagen, cursussen en conferenties voor gemeenteleden, maar ook aan het uitzenden van een werker naar Israël. Verder is het de bedoeling om contacten te leggen tussen Messiasbelijdende joodse gemeenten in Israël en
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christelijke gemeenten in Nederland. Ook is er aandacht voor het uitzenden en begeleiden van studenten naar Israël en wil men seminars voor theologen organiseren in
Israël en Nederland.
Buitenlandse zending
Ds. G. Huisman, werkzaam in de Gereformeerde Kerk van KwaNdebele, repatrieert
begin december naar Nederland. Drie evangelisten aldaar die hun theologische studie aan het Mukhanyo Theological College voltooiden en beroepbaar zijn gesteld,
nemen zijn werk over.
Eind november brengt de voorzitter van de BPS van de Gereja Toraja Mamasa, ds.
Adam Doda, een bezoek aan Nederland. Er is de GTM veel aan gelegen de banden
met onze kerken nauwer aan te halen. Overwogen wordt één van de predikanten van
de GTM een tijdlang in Nederland te laten studeren.
De kerken in Venda (Zuid-Afrika) maken moeilijke tijden door. Het gaat in de Limpopo
Province economisch zeer slecht. Om die reden besluiten deputaten de subsidie
voor de partnerkerken in dit gebied voorlopig niet af te bouwen maar op hetzelfde
niveau te laten. In november wordt ds. G. Drayer, inmiddels part-time zendingssecretaris, uitgenodigd twee nieuwe predikanten van de gemeente Niani, ds. K.P.
Rafumbedzani en ds. H.E. Netshivhulana, te bevestigen in hun ambt.
De Gereformeerde Kerk in KwaNdebele is op weg naar zelfstandigheid, een proces
waarin drs. W. van ‘t Spijker betrokken is. Eind 2002 bevindt hij zich met zijn gezin
voor een verlof in Nederland.
Zowel het werk van Mukhanyo Bijbelschool, geleid door drs. C.W. Buijs, als het werk
aan het Mukhanyo Theological College groeit. Binnen de MBS is drs. Buijs bezig br.
Tshabangu in te werken zodat hij na verloop van tijd diens taken zal kunnen overnemen. Het MTC wordt eind 2002 getroffen door ernstige wateroverlast waardoor grote
schade ontstaat. Vermeld kan nog worden dat op zaterdag 9 februari een t.v.-uitzending gewijd is aan het werk van drs. Buijs.
Ds. en mw. Wessels zetten zich in Botswana intensief in voor de uitbouw van het True
Love Waits programma in hun niet aflatende strijd tegen AIDS.
De brs. H. Last en E. Werner brengen een werkbezoek aan Mozambique. Ze arriveren op de dag dat drs. J. van ‘t Spijker een ernstig auto-ongeluk overkomt waarbij hij
en twee andere inzittenden wonderlijk gespaard blijven. De families J. van ‘t Spijker
en D. Blijleven arriveren in december voor een regulier verlof.
De situatie in Bangui blijft onrustig: dr. Van den Toren bevindt zich in Canada om daar
gedurende een jaar een promotieprogramma voor te bereiden voor de FATEB in
Bangui (Centraal Afrikaanse Republiek).
Deputaten brengen een bezoek aan het project van de grote stadszending van de
Igreja Evangèlica Reformada (IER) in Curitiba in Brazilië.
Ook het werk dat ds. A. van der Maarl onder buitenlandse studenten in Nederland
doet breidt zich uit. Relaties met de verschillende studentengemeenschappen in het
zuiden van Nederland tonen vele mogelijkheden om met deze studenten contact te
leggen.
Deputaten moeten afscheid nemen van br. Bas van den Doel die eind 2002 overlijdt.
Met dankbaarheid gedenken deputaten het werk dat hij heeft verricht. In dit verband
wordt ook het heengaan van br. P.J. Posdijk gememoreerd, die in het verleden jarenlang penningmeester van het deputaatschap was.
Deputaten benoemen ds. G. Drayer uit Zoetermeer tot secretaris voor een 0,5 ft. Hij
neemt een deel over van de taken van de algemeen secretaris, ds. H. Last, die vanwege een oogkwaal verminderd inzetbaar is geworden.
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Tijdens zijn werkbezoek brengt dr. Ed.
Werner (links) uit
Zwijndrecht de
groeten over aan de
leden van een
Gereformeerde Kerk
vlakbij Mocuba;
br. Blijleven zorgt
voor de vertaling.

In samenwerking met
deputaten Hulpverlening
konden scholen
gebouwd worden in
Bunggu.

In 2002 werd een vijfde
lid aan het zendingsteam
in Mozambique toegevoegd in de persoon van
ds. Nahoma.

In KwaNdebele worden voortdurend nieuwe kerken
gebouwd: op alle ruim dertig posten moet een
Godshuis komen: hier de kerk van Kameelrivier.

De rector van de FATEB,
dr. Ndjérareou, ondertekent op 18 april op
het Zendingsbureau de
overeenkomst tussen
deputaten en de FATEB.

Kinderen in Mozambique willen graag even poseren als
er tijdens een werkbezoek
foto’s worden gemaakt.
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Evangelisatie
In de zomer benoemen deputaten br. A. Dingemanse te Berkenwoude tot consulent
voor evangelisatie en grootstedelijke gebieden part-time. Op 1 oktober start hij met
zijn werk. Deputaten zijn dankbaar dat dr. S. Paas op deze wijze versterking heeft
gekregen.
Onderlinge bijstand en advies
Medio 2002 geeft het deputaatschap een brochure uit met alle relevante informatie
voor kerkenraden en commissies van advies/beheer. Het gebruikelijke werk van
deputaten bestaat vooral in het geven van advies en hulp aan relatief kleine gemeenten in moeilijke financiële omstandigheden. Daarnaast vragen de deputaten dit jaar
ook aandacht voor het bouwkundige onderhoudsgedeelte van het kerkenwerk. De
reden van dit ‘bouwkundig offensief’ vloeit voort uit de financiële moeiten waarin kerken kunnen geraken indien dit aspect niet de aandacht krijgt die het verdient.
Deputaten hopen dat hun advisering leidt tot een verbeterde financiële spreiding voor
de reservering van het onderhoud. Wie meer wenst te weten, op de internetsite van
onze kerken is actuele informatie beschikbaar van het deputaatschap.
Radio- en televisiediensten
Heel wat keren is er voor onze kerken gelegenheid om het Evangelie via de media
door te geven. Uitzendingen via de radio zijn er op 11 januari vanuit Ede, waar ds J.
Van Amstel voorgaat. Op 13 maart (biddag) vanuit Sassenheim met als voorganger
drs. J.G. Brienen. Op 7 april wordt een dienst uitgezonden vanuit de kerk van
Bennekom met ds C. Westerink. Op 16 juni vanuit Zuidlaren met als voorganger
prof.dr. J.W. Maris. Op 30 juni vanuit Sliedrecht-Eben-Haëzer, waarin ds R. Kok voorganger is. Op 28 juli is er vanuit Hoogeveen een radiodienst, waarin dr. B. Loonstra
voorgaat. Drs. G.M. Bijkerk gaat op 20 oktober voor in een radiodienst vanuit de kerk
van Beverwijk/Westzaan. Ds. R. van Beek gaat op 1 december voor in een radiodienst
vanuit Eemdijk en ds J. Bosch leidt op 22 december de radiodienst vanuit Hoofddorp.
Driemaal wordt vanuit onze kerken een televisiedienst uitgezonden: op 3 februari gaat
J. van Mulligen in Den Haag-Zuid voor in een dienst naar aanleiding van Matteüs 5:9.
Op 5 mei leidt ds. J. Germs een dienst vanuit de kerk van Broek op Langendijk met
als thema: ‘Vrijheid, on line met God en met elkaar.’ Ds B. Oosterbroek te ApeldoornZuid leidt op 6 oktober een t.v.-dienst naar aanleiding van het begrip ‘zegenen’ .
Geestelijke verzorging varenden
Op 21 september wordt een contactdag voor varenden in Dordrecht gehouden. Het
onderwerp voor deze dag ‘Ontmoeting met de moslimnaaste’ wordt ingeleid door de
heer H.J. Takken.
Geestelijke verzorging militairen
Krijgsmachtpredikanten fungeren als brug van de kerk naar een sterk geseculariseerde samenleving. Vanuit deze visie verzetten deputaten veel werk ten behoeve van de
geestelijke verzorging van militairen. Gemeld mag worden, dat de contacten met
dezelfde deputaten van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) intensiever worden.
Tot vreugde van deputaten: er liggen plannen voor een gezamenlijke conferentie van
deputaten en krijgsmachtpredikanten van de Chr. Geref. kerken, de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt) en de Ned. Geref. Kerken.
Kerkjeugd en onderwijs
Deze deputaten hebben een breed scala aan activiteiten ontwikkeld. In de sectie
onderwijs houdt men zich o.a. bezig met het onderhouden van contacten met predi-
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kanten die in het onderwijs werkzaam zijn. Ook wordt gewerkt aan een Leer- en
Opvoedingsplan. De sectie georganiseerd jeugdwerk zorgt o.a. voor de contacten
met de jeugdwerkorganisaties. Verder stimuleren deze deputaten ook het werk van de
Young Eagles Kampen. Er vinden drie kinderkampen, twee tienerkampen en een jongerenkamp plaats. De sectie studentenwerk richt zich op het onderhouden van contacten met IFES-Nederland. Op 15 november organiseren deze deputaten in Huizen
een toerustingsdag voor contactpersonen in het studentenwerk. De gemeenten van
Groningen, Utrecht-West en Dronten houden een korte presentatie over hun werk voor
studenten.
Pastoraat in de gezondheidszorg
De toekomst van het dovenpastoraat staat in 2002 onder grote druk. Vanwege bezuinigingen op het Landelijk Dienstencentrum van de SOW-kerken dreigt ook de bijdrage weg te
vallen voor de twee dovenpredikanten van de SOW-kerken. Deputaten doen een klemmend beroep op de trio-synode van de SOW kerken. De trio-synode besluit dat de bijdrage gehandhaafd blijft, waardoor samen met ds. A. Dingemanse in totaal drie predikanten
het dovenwerk in Nederland blijven behartigen.
Br. A.K. van Dalen ontvangt van de classis Amersfoort de bevoegdheid een stichtelijk
woord te spreken in gecombineerde diensten voor doven en verstandelijk gehandicapten.
De werkgroep Recreatie Lichamelijk Gehandicapten organiseert opnieuw een aantal
vakantieweken: een boottocht met de ‘Prins Willem Alexander’, verschillende weken in
‘t Laarhuus / de Imminkhoeve in Ommen en in het F.D. Roosevelthuis te Doorn.
Algemeen diaconale en maatschappelijke aangelegenheden
Een van de activiteiten van ADMA betreft de jaarlijkse studiedagen: op 19 juni in
Hoogeveen voor de Classicale Diaconale Commissies in het Noorden en Oosten en
op 26 juni in Dordrecht voor de Classicale Diaconale Commissies in het Midden en
Westen van het land. Het onderwerp van deze dagen luidt: Diaconaat, diaken en kerkelijke vergaderingen.
Op 30 november wordt opnieuw een ‘Dag voor de Diaken’ georganiseerd in de
Bethelkerk te Veenendaal. De dag staat in het teken van het informeren van diakenen
en andere betrokkenen over het leren werken met het PGB (Persoons Gebonden
Budget) en het werven van de daartoe noodzakelijke vrijwilligers. Inleiders van deze
dag zijn Hans van der Knijff, diaken in Rijnsaterwoude en werkzaam bij Per Saldo, de
vereniging van gebruikers van een PGB, en Joop Lenting, diaconaal consulent van de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
Het blad ADMA-info verschijnt 6 x met thema’s als :
Stress en ICT, Diaken: hulpouderling?, Gerichte giften, Werelddiaconaat, en het
Persoons Gebonden Budget. Ook verzendt het deputaatschap twee preekschetsen:
ten behoeve van biddag verschijnt een preekschets, gemaakt door ds. W.N.

De ‘Dag voor de Diaken’
op 30 november.
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Middelkoop. Ten behoeve van dankdag verschijnt een preekschets van de hand van
ds. J.C. Hardeman.
Hulpverlening in binnen- en buitenland
De eerste zondag van februari geldt als hulpverleningszondag. Opnieuw zorgt het
Diaconaal Bureau voor een fraaie folder, een poster en kindermateriaal. Naast een
vertelschets van mw. J. Toet uit Spijkenisse voor de zondagsscholen en kindernevendiensten, verschijnt ook een preekschets voor deze zondag van de hand van drs. B.
Reinders.
Op 3 en 5 februari vliegen ‘De wilde ganzen’ voor een project van deputaten. Het gaat
om een waterproject van de kerken in Venda. Verschillende werkbezoeken vinden
plaats: o.a. aan Roemenië, en aan projecten in Mozambique en Venda. Er vinden verschillende personele wijzigingen plaats: de brs. H. Jochemsen en G. Geytenbeek
zien zich vanwege andere werkzaamheden genoodzaakt ermee te stoppen. Intussen
is br. W. Boers uit Sliedrecht bereid gevonden als adviseur aan te treden, in afwachting van een definitieve benoeming door de volgende Generale Synode.
In november verschijnt de nieuwe projectenlijst met allerlei informatie over het werk
van deputaten.
Deputaten hebben de gelegenheid om ruim € 325.000,— te besteden aan noodhulp
in Malawi, Angola, Congo, Afghanistan, India, Honduras en Tsjechië.
Eenheid gereformeerde belijders
Het deputaatschap verzendt samen met het hoofdbestuur van de Gereformeerde
Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk een brief aan de kerkenraden. Het betreft
een oproep om elkaar waar mogelijk te zoeken. Bovendien starten deputaten in
opdracht van de Generale Synode een onderzoek in hoeverre de ruimte er is om met
hervormd-gereformeerde gemeenten te komen tot nauwer kerkelijk samenleven,
indien plaatselijk art. 29 NGB wordt nageleefd.
Met een commissie van de Gereformeerde Gemeenten worden enkele oriënterende
gesprekken gevoerd. Het is voor het eerst sinds jaren dat er officieel contact is tussen
beide kerkverbanden.
De jaarlijkse conferentie van het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte in mei
buigt zich over het thema ‘Worstelen om echte eenheid - Tussen historie en confessie’.
Prof.dr. J.W. Maris houdt een lezing hierover. Co-referaten worden gehouden door
prof.dr. F. van der Pol (Geref.(vrijgemaakt)) en ds. G. Kamphuis (Geref. Bond).
Op 21 juni bezoeken deputaten de generale synode van Zuidhorn van de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
Correspondentie met buitenlandse kerken
Naast de gewone vergaderingen van dit deputaatschap vergadert men eenmaal ook
met de broeders van BBK (het Gereformeerd (vrijgemaakte) Deputaatschap voor de
Betrekkingen met Buitenlandse Kerken), waarmee in eensgezindheid wordt opgetrokken. Door de voorzitter van het deputaatschap, prof.dr. H.G.L. Peels, worden bezoeken gebracht aan Zuid-Afrika en Zuid-Korea. In Zuid-Afrika is het deputaatschap
betrokken bij een bemiddeling tussen de synode Soutpansberg en de synode
Potchefstroom rondom de kwestie van de theologische opleiding. In Zuid-Korea wordt
het 50-jarig jubileum gevierd van de Presbyterian Church in Korea, waarmee onze
kerken sinds 2001 in correspondentie staan. Ook worden contacten gelegd met de
Independent Reformed Churches van Zuid-Korea. Verder worden plannen uitgewerkt
om te komen tot nadere contacten met kerken in Oost-Europa.
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Dienstenbureau
Het werk van deze deputaten kent geen grote bekendheid. Toch is hun werk van
belang voor een goed functioneren van alles wat binnen de organisatie van onze kerken aan de orde is. Naast optimalisering van de personele organisatie bij het dienstenbureau, het toetsen van de rechtspositieregeling voor kerkelijke werkers en het
bieden van de ondersteunende middelen, bezinnen deze deputaten zich in 2002 ook
op de plaats van het bureau binnen onze kerkelijke organisatie.
Kerkelijke archieven
In 2002 starten de deputaten met een reeks voorlichtingsavonden in samenwerking
met het deputaatschap van de Geref.Kerken (vrijgemaakt) en de commissie van de
Ned. Geref. Kerken. Op 28 november wordt een informatieavond te Gorinchem
gehouden en op 29 november te Rijswijk. Aan de orde komen: archiefzorg en archiefbeheer, het beheer van digitale archiefstukken, het veilig bewaren van archiefstukken
en de kerkelijke documentatie.
In 2002 ontvangen deputaten een belangrijk deel van het archief van ICCCNederland. Daarnaast worden ook het archief en verschillende foto’s van mw. Maria
Bakker-Klomp, die in de jaren ‘40 op Sulawesi gewerkt heeft, in ontvangst genomen.
Klachtencommissie
De generale synode besloot tot het instellen van een klachtencommisse inzake misbruik van pastorale en andere kerkelijke gezagsrelaties. De synode achtte het een
goede zaak dat in voorkomende gevallen een dergelijke vertrouwenscommissie zijn
werk doet. De commissie houdt zich in 2002 bezig met een draaiboek voor een klachtenprocedure en stelt een gedragscode op als richtlijn voor predikanten en andere
kerkelijke werkers. Daartoe wordt veel literatuur bestudeerd en worden ook contacten
gelegd met andere organisaties.
Bonden, algemene verenigingen, werkgroepen en commissies
Predikantenvereniging
De jaarlijkse conferentie van de predikantenvereniging wordt op 28 en 29 mei gehouden in het conferentieoord Mennorode in Elspeet. Het thema van de conferentie is ‘Zo
goed en zo kwaad’. Dr. G.G. de Kruijf verzorgt de inleiding op de eerste dag. Op de
tweede dag laat prof.dr. J. Douma zijn licht schijnen op het gelijknamige boek van dr.
B. Loonstra, waarna laatstgenoemde de gelegenheid krijgt erop te reageren.
Ambtsdragersconferenties
Twee ambtsdragersconferenties worden traditiegetrouw
door het Landelijk Comité van
Ouderlingen en Diakenenconfererenties in Amersfoort
georganiseerd. Op zaterdag
20 april wordt een conferentie
gehouden met als onderwerp:
Wie zijn we met elkaar, wat zijn
we voor elkaar en wat zijn we
samen voor God? De inleiders
zijn: ds J. Westerink en ds. H.
van den Heuvel. De najaars-

Middagpauze tijdens de najaarsconferentie.

293

conferentie op zaterdag 9 november draagt als thema: Hoe in verkondiging, catechese
en op huisbezoek met de moeilijke vragen van vandaag om te gaan? De inleider is dan
prof.dr. H.G.L. Peels.
Bond van Mannenverenigingen
Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt is de bondsdag: op 12 oktober komen de broeders in Bunschoten bijeen. Deze keer is de aftredend voorzitter, ds. J. Jonkman, de
spreker. Zijn referaat handelt over ‘Het Hogepriesterschap van Christus’. Kort voor zijn
terugtreden komt het boek ‘Waarde Broeders’ gereed, dat de geschiedenis van de
mannenbond vanaf de oprichting in 1928 beschrijft. Ds. D. van der Zwaag wordt
benoemd als nieuwe voorzitter.
Bond van vrouwenverenigingen
In een drietal plaatsen in het land wordt een bijbelstudiecursus ‘Van liefde weten’ gegeven, verzorgd door drs. M. van Campen. De bedoeling van deze cursus is naar aanleiding van het bijbelboek Hosea zich te oefenen in enkele methoden van bijbelstudie.
Op 14 mei vindt in Steenwijk de gebruikelijke bondsdag plaats. Het thema luidt: ‘IK
(ik) zie je staan!’ Sprekers zijn prof.dr.ir. H. Jochemsen, mw. Jannie Slingerland en ds.
C. Westerink.
Het bestuur tracht ook in samenspraak met de verenigingen beleid voor de toekomst
te formuleren, gezien de vergrijzing en achteruitgang in ledental.
Predikantsvrouwenvereniging
De predikantsvrouwenvereniging is op 19 september 55 jaar oud en komt op die dag in
Hilversum bijeen. De spreker is mw.T. de Jonge-Procee, werkzaam bij de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn (SGJ). Haar onderwerp is: Jeugdzorg. ‘s Middags brengen de
dames een bezoek aan
de vernieuwde studio van
de Evangelische Omroep
en ontvangen zij van één
van de medewerkers,
mw. Marjan Molenaar, informatie over keuzes bij
actualiteiten.

Voorbereiding predikantsvrouwendag

Zondagsscholen
De bond van zondagsscholen voert in het afgelopen seizoen actie voor ‘Kerkbouw in
Hermanovce’.
Op 10 maart houdt de bond in Utrecht zijn jaarlijkse vergadering met de ringen, waar
de fam. Hoepel vertelt over de voortgang van de kerkbouw in Hermanovce.
De jaarvergadering vindt op 13 april in Nijkerk plaats. Daar refereert drs. I.A. Kole over
‘De vertelling in onze beeldcultuur’. De actie ‘Kerkbouw in Hermanovce’, die ruim
€17.000 heeft opgebracht, wordt dan afgesloten.
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Nadat de opbrengst was bekendgemaakt, zongen de kinderen een lied in het
Hongaars.
CGJO
Na een herbezinning en reorganisatie besluit de CGJO zijn visie meer gestalte te
geven met behulp van jeugdwerkadviseurs in de diverse leeftijdscategorieën. Verder
wordt de noodzaak van het landelijk jeugdbureau onderstreept. Dirk-Jan van Arkel
neemt het 16+ werk voor zijn rekening. Vanuit de samenwerking met het NGJ (St.
Nederlands Gereformeerde Jeugdwerk) is het mogelijk André Maliepaard ook in te
zetten voor het jeugdwerk van 12-15 jaar van de CGJO. Zeger Luth wordt aangesteld
als kinderwerkadviseur voor de leeftijd van 8-11 jaar.
Arjan Walraven versterkt de CGJO als bureaucoördinator in plaats van Sjoerd de
Haan, die afscheid genomen heeft.

Zeger Luth

Arjan Walraven
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Het jaarthema van de CGJO dat mogelijkheden
biedt voor de startzondag in september is ‘Relaties’.
Voor de voorgestelde themazondagen zijn werkmateriaal en preeksuggesties beschikbaar. In plaats
van de Bondsdag wordt bij wijze van proef een
regioavond in Dordrecht georganiseerd met een
afwisselend programma. Het wordt als goed en verfrissend bij de aanwezigen ontvangen.
Landelijk Contact Jeugvereningen (LCJ)
Op 20 april wordt een Jeugdappèl voor
ongeveer 600 jongeren beneden de 16
gehouden rond het thema: ‘In kannen en
kruiken’ met o.a. een videopresentatie
over geld, school, kerk en toekomst.
Op 24 april komt men bijeen voor een
studiedag in samenwerking met de
Driestar, de Hervormd-Gereformeerde
Jeugdbond (HGJB) en de Jeugdbond
van de Gereformeerde Gemeenten
(JBGG) over ‘Wat is er met jongeren aan
de hand?’ De spreker is dr. J.B.K.
Lanser. Bovendien zijn er zes workshops
over de thema’s Jongerenpastoraat,
Schoolmaatschappelijk werk, Pesten,
Misbruik, In gesprek met... en SignaLCJ, de actiestartavond voor de
leren van problemen.
-16 jongeren
Op 19 oktober vindt in Soest een Jeugdappèl voor jongeren +16 plaats. Het
thema voor de dag is: Wat zegt God jou? Met bijdragen van ds. P.L.D. Visser, ds. P.
den Butter en ds. A.K. Wallet. De dag vormt bovendient de start van de landelijke
actie voor het project dienstenbus van de Stichting ‘Ontmoeting’ in Rotterdam.
Veel werk wordt door de jeugdwerkadviseurs verzet voor de meer dan dertig regionale jeugdcontactbijeenkomsten en in verband
met kadervorming naar
aanleiding
van
de
thema’s ‘De leef- en
denkwereld van jongeren’ en ‘Een (geestelijk)
gesprek met jongeren’.
Bovendien worden twee
Bijbelstudieconferenties
voor jongeren georganiseerd.

‘Kavo avond’ LCJ. De kadervormingsavonden zijn goed
bezocht.
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Zangverenigingen
De bond beleeft zijn 50-jarig jubileum, dat op zaterdag 5 oktober wordt gevierd in de
St.Joriskerk te Amersfoort. Prof.dr. H.G.L. Peels spreekt een herdenkingsrede ‘Een
muur van lof’ uit, naar aanleiding van Nehemia 12. Ruim 350 zangers en zangeressen,
leden van diverse koren, worden begroet. Onder leiding van de dirigenten Wim van
Dijkhuizen en Rudolf Grasman, worden liederen ingestudeerd, die ‘s avonds uitgevoerd worden. Ook is ter opluistering van deze bijzondere dag een kinderkoor en een
jongerenkoor aanwezig.
Vormingscursus
Ruim 350 delnemers geven zich op voor de landelijke vormingscursus, die op negen
zaterdagen op de locaties Drachten, Apeldoorn, Rotterdam en Goes wordt gehouden. Het programma is gevarieerd: prof.dr. J. W. Maris spreekt over onze kerken, verleden, heden en toekomst. Prof.dr G.C. den Hertog geeft aandacht aan Pascal, Lewis
en McGrath, ds J. Jonkman spreekt over het Heilig Avondmaal, ds H. Biesma over
‘Een duizendjarig rijk?’. Drs. Joh. Vuyk bespreekt schrijvers als o.a.Tolkien en ds. J.
Westerink bespreekt de boeken van de profeten Nahum, Habakuk en Zefanja.
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Dienstverlening jongeren
wereldwijd helpt mee
met de bouw van een
kerk.

Dienstverlening jongeren wereldwijd
Een aantal van 39 jongelui trekt via de werkgroep DJW erop uit. In Botswana repareert
men het dak van de kerk in Tshobokwane. In Anaphora in Egypte moeten tal van klussen worden opgeknapt. In Frankrijk helpt een groep mee met de verbouw van een
kerk in Marignane. Ook in KwaNdebele en Venda-Mutale wordt de helpende hand uitgestoken bij de bouw en de verbouw van een kerk.
Regionale Christelijke Gereformeerde Studiekringen (RCGS)
De RCGS meldt de landelijke voorjaarsconferentie op 23 maart te Veenendaal. Het
onderwerp van deze conferentie luidt: Oecumene, roeping en uitdaging in een
postchristelijk land en in een moderne stad. Als sprekers zijn uitgenodigd ds. J. van
Langevelde en dr. S.J. Wierda.
Aanleiding voor de conferentie is de waarneming, dat er nogal tegengestelde bewegingen zijn te onderscheiden ten aanzien van de oecumene: terugtrekkende èn voortschrijdende bewegingen binnen de ‘kleine oecumene’, verrassende ontwikkelingen
rond een allochtone gemeente in Rotterdam en een nieuwe generatie die zich
afvraagt waar de ouderen zich eigenlijk zo druk over maken. Het blijkt een goed
bezochte dag en een levendige discussie op te leveren.
Calvijnkring
Deze studiekring voor predikanten komt driemaal bijeen. Op 19 maart ontmoet men
elkaar in Veenendaal, waar prof.dr. T.M. Hofman het thema inleidt: Enkele aspecten
van het nieuwe verstaan van Paulus. Op 11 juni komt men bijeen in Leersum, waar
prof.dr. A. de Reuver het leven en de theologie van H.F. Kohlbrugge belicht. Op 1
oktober in Veenendaal spreekt ds. D. van der Zwaag over het thema: De verhouding
van Oud en Nieuw Testament volgens Calvijns Institutie.
Studie- en bezinningskring voor predikanten en theologen
Deze kring komt tweemaal bijeen in mei en november om zich vooral bezig te houden
met homiletische vragen, mede naar aanleiding van artikelen van dr. R. Bos en dr.
A.W. Velema.
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Werkgroep gemeenteopbouw
De werkgroep gemeenteopbouw organiseert op 6 april in het Fontanuscollege in
Barneveld een symposium met de titel: Discipelschap. Daarnaast organiseert de
werkgroep bijeenkomsten voor predikanten, intervisiegroepen voor predikanten en
cursussen voor kerkenraden en gemeenten.
Jubilea
Gewoontegetrouw wordt het laatste thema van het jaaroverzicht gevormd door de
jubilea van de predikanten die in ons kerkelijk leven 25 of 40 jaar of zelfs 50 jaar dienaar van het Evangelie mogen zijn. De broeders dragen hiervoor zelf de gegevens
aan en zorgen ook voor de foto .
De eerste jubilaris die we noemen is ds. P.N. Ribbers.
Inmiddels is het 50 jaar geleden dat hij in het ambt van dienaar des Woords bevestigd is. Ds. Ribbers begon destijds
zijn actieve werk als predikant in Ulrum. Daarna volgen nog
vijf gemeenten, waarvan de kerk van Boskoop de laatste is.
Aan deze gemeente is hij verbonden als emeritus sinds
1988. Na zijn emeritaat blijft hij nog dertien jaar als geestelijk
verzorger aan het revalidatie-/verzorgingstehuis Preva in
‘s-Gravenhage verbonden.
Als ds. Ribbers terugkijkt op zijn leven, erkent hij dat er verschillende middelen en wegen zijn geweest die de Here
heeft gebruikt om hem duidelijk te maken dat Hij hem nodig
had in zijn dienst. Ds. Ribbers noemt zelf de prediking van
ds. L.S. den Boer, waardoor in zijn leven de liefde tot het
Woord van God werd gezaaid en groeide. Maar vooral ook de donkere periode van
de WO II, toen hij als dwangarbeider naar Duitsland werd weggevoerd, herhaaldelijk
luchtaanvallen meemaakte en eigenlijk elk uur in gevaar was, dwong hem na te denken. Ds. Ribbers beseft dat de Here hem in die tijd geroepen heeft om mensen de
blijde boodschap te brengen. Ds. Ribbers heeft, na veel ontberingen teruggekeerd in
Nederland, die roeping van harte gevolgd en is in die roeping ook voortdurend
bevestigd.
Nu hij samen met zijn vrouw die al die jaren zo’n grote steun voor hem bleef aan de
avond van zijn leven gekomen is, is het vooral verwondering die hem kenmerkt.
Verwondering omdat de Here hem zovele jaren gebruiken wilde om in zijn dienst te
staan en hem bleef vasthouden.
Onze tweede jubilaris ds. M. Vlietstra. Ook hij mag inmiddels 50 jaar dienaar des Woords zijn. Ds. Vlietstra is afkomstig uit de buurt van Hoogeveen, waar vooral ds. K.
Zuidersma in geestelijk opzicht hem vormde. Na de WO II,
waarin hij twee jaar ondergedoken heeft gezeten, begint
voor hem de studie in Apeldoorn. In 1952 neemt hij uit elf
beroepen het beroep van de kerk van Eemdijk aan, een
gemeente die bijna 20 jaar vacant geweest was. Een week
voor zijn intrede trouwt hij met Woltertje Koster, omdat men
tijdens de studie in Apeldoorn geacht werd niet te trouwen.
Hij wordt in Eemdijk in het ambt bevestigd door ds. D.H.
Biesma en doet vervolgens intrede met 2 Cor. 5: 19 en 20.
Tijdens zijn werk in IJmuiden beginnen er diensten in
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Beverwijk, wat later een zelfstandige gemeente wordt. Via negen jaar in Werkendam
en acht jaar in de grote gemeente Bunschoten, komt hij tenslotte in Zeist, waar hij na
zijn emeritaat in 1993 is blijven wonen.
Ds. Vlietstra is regelmatig afgevaardigde naar de Generale Synode geweest en is ook
als deputaat aan verschillende deputaatschappen verbonden geweest. Momenteel is
hij nog steeds voorzitter van de stichting ‘Bewaar het Pand’.
Ds.Vlietstra mag elke zondag nog de kerken dienen en daar is hij zeer dankbaar voor.
Terugziend erkent hij dat hij in al zijn werk tekortschoot, maar mag hij ook spreken van
de grote goedheid van God, die zoveel geduld met hem had. Met liefde en vaak ook
met vreugde heeft hij de kerken die hem lief waren en zijn mogen dienen. Ook voor
hem geldt: Soli Deo Gloria.
De derde jubilaris is ds. G. Leendertse, die 40 jaar dienaar des Woords is. Ds.
Leendertse, afkomstig uit Haarlem, is al vroeg vertrouwd gemaakt met de betekenis
van het ambt, omdat zijn (aanvankelijk ziende, later blinde) vader vele jaren in het
ambt van ouderling mocht dienen. Dat heeft op zijn leven
een onuitwisbaar stempel gezet. In Apeldoorn gevormd
wordt hij in het ambt bevestigd in 1962 in Drogeham. Van
1966-1973 volgt Zwijndrecht, waar in die jaren de
Rehobothkerk verrijst als zichtbaar monument van een offervaardige gemeente. Na de periode in Zwijndrecht wordt hij
predikant in de Middelburgse Gasthuiskerk. In 1977 gaat zijn
weg naar Apeldoorn-Centrum en in 1988 vertrekt hij naar ‘sGravenhage-Zuid. Per 1 januari 1994 ontvangt hij hier eervol
emeritaat. Samen met zijn vrouw mocht hij zich vele jaren
inzetten voor de dienst in Gods Koninkrijk. Nog steeds
ervaart hij het als een voorrecht om als ‘gewone gemeentedominee’ op vijf verschillende posten te hebben gestaan,
die hem naar hij hoopt behoed hebben voor al te veel eenzijdigheid.
Van de predikanten die nog in actieve dienst staan is de eerste jubilaris
ds. A.K. Wallet. Hij mocht inmiddels zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum vieren. Ds
Wallet is geboren in Veenendaal en is eerst als bakker werkzaam. Op 27-jarige leeftijd
weet hij zich geroepen om predikant te worden en bereidt hij zich door middel van
studie in Utrecht en Apeldoorn voor op het ambt. Kort daarvoor getrouwd komt hij in
zijn eerste gemeente Ouderkerk a/d Amstel terecht, waar zijn Veenendaalse pastor,
ds. J. Brons, hem bevestigt met Joh.17: 18, terwijl hij intrede doet met Joh.17: 20.
Na ruim zes jaar neemt hij het beroep van Sliedrecht-EbenHaëzer aan en na negen jaar verbindt hij zich aan de
gemeente van Leerdam. Vanaf 1999 staat hij in de kerk van
Naarden.
Ds. Wallet is twaalf jaar jeugddeputaat geweest en is actief
betrokken geweest bij het ontstaan van het jaarlijkse
Pinksterappèl. Verder is hij deputaat Buitenlandse Zending
geweest. Verschillende jaren maakte hij deel uit van het
bestuur van de Mannenbond en nog steeds heeft het werk
zijn hartelijke belangstelling. Ook is hij al vele jaren tweede
voorzitter van de Bond van Zondagsscholen.
Ds. Wallet herdacht zijn jubileum in het kerkgebouw van
Ouderkerk a/d Amstel met een dienst naar aanleiding van
Hand. 26: 22: ‘hulp van God verkregen hebbende sta ik tot
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op deze dag’. Het beginsel van onze kerken is hij van harte toegedaan en beheerst
ook zijn arbeid. Hij ervaart het als een groot wonder dat God hem wil gebruiken in zijn
dienst.
De tweede jubilaris die 25 jaar als predikant heeft mogen
dienen is ds. W. Kok. Hij is geboren te Veenendaal en studeert theologie in Utrecht en Apeldoorn. Zijn eerste gemeente is de gemeente van Rotterdam-Oost/Capelle a/d IJssel,
waar hij op 2 februari 1977 als predikant bevestigd wordt
door zijn grootvader, ds. R. Kok. Hij doet intrede met de
tekst: 1 Kor. 3: 10-11. Na zes jaar vertrekt hij naar Baarn,
waar hij door zijn broer, ds. R. Kok, wordt bevestigd. Ds. Kok
doet intrede met Mattheüs 12: 49-50. Vanaf april 1989 is ‘sGravenzande zijn derde gemeente. Opnieuw is zijn broer
bevestiger. Ds. Kok doet intrede met Hebreeën 13:18.
Ds. Kok is vele jaren deputaat art. 49 K.O. van de P.S. van
het Westen geweest en is ook tweemaal afgevaardigde op
de generale synode. Hij was deputaat voor de vragen rond
vrouw en ambt en is momenteel betrokken bij het deputaatschap voor de Uitgave van
de Schriftberijmingen en herziening van de liturgische formulieren. Daarnaast zit hij
een classicale werkgroep evangelisatie voor. Ds. Kok heeft ook muzikale gaven ontvangen en heeft als tekstschrijver en componist verschillende geestelijke liederen op
zijn naam staan. In samenwerking met Martin Zonnenberg geeft hij een eigen cd
‘Liefdevolle Vader’ uit met o.a. het bekende lied “Maranatha”.
Terugkijkend op 25 jaar dienst ervaart ds. Kok het als een geweldige bemoediging,
dat, hoewel er veel veranderd is in kerk en samenleving, Gods Woord beslag legt op
de harten van jong en oud.
De derde jubilaris is ds. H.D. Rietveld, momenteel werkzaam in de gemeente van Nijkerk. Ds. Rietveld is op 6
november 1947 geboren in Den Haag/Scheveningen. Na
zijn schoolopleiding doet hij administratief werk bij de
Rijkwaterstaat in Den Haag. Ds. Rietveld is als kind in de
Gereformeerde Kerk gedoopt. Later gaat hij over tot onze
kerken. In zijn leven is inmiddels het verlangen gegroeid om
predikant te mogen worden, waarbij ook het getuigende
leven van zijn grootmoeder een belangrijke rol speelt. Om de
weg naar Apeldoorn te effenen volgt hij de vooropleiding en
de propaedeuse theologie aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Vanaf 1972 vervolgt hij zijn studie aan de
Theologische Universiteit in Apeldoorn, waar hij in 1976
afstudeert. Zijn eerste gemeente wordt Maarssen, waaraan
hij vanaf 9 februari 1977 ruim vijftien jaar verbonden blijft. Dan weet hij zich geroepen
naar Zwaagwesteinde te gaan. Na zeven jaar met zegen op het Friese platteland te
hebben gewerkt, neemt hij het beroep van Nijkerk aan. Als ds. Rietveld terugziet,
merkt hij op, dat hij geen moment spijt heeft van zijn overstap naar onze kerken. Het
blijft hem gaan om een gezonde, schriftuurlijk-bevindelijke prediking voor mensen van
deze tijd in het spoor van de reformatorische traditie. Het is zijn vaste overtuiging dat
onze kerken alleen in dat bijbelse spoor toekomst hebben.
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De vierde jubilaris die al 25 jaar predikant is, is ds. J.C. Hardeman. Na Apeldoorn
begint hij in de gemeente van Thesinge, waar hij door prof.dr. J.P. Versteeg met
Rom.1: 16 in het ambt bevestigd wordt. In die tijd is Delfzijl een station van Thesinge
en het werk in Delfzijl groeit zo sterk dat in september 1981 de gemeente Delfzijl
wordt geïnstitueerd. Vanaf die tijd is ds. Hardeman predikant
van twee gemeenten. In 1985 vertrekt hij met zijn gezin naar
Brazilië, waar hij predikant wordt van de Igrejas Evangélicas
Reformadas. Ds. Hardeman is in die jaren intensief betrokken bij werk van de kerk ‘naar buiten’, o.a. bij de start van
het project Esco-lar (school-huis), een eenvoudige vakschool voor kinderen van 12-15 jaar. De banden met dit project zijn gebleven, nu inmiddels ook zijn dochter bij de Escolar werkt. In 1995 komt hij weer terug in Nederland om hier
de gemeente Haamstede te dienen, een gemeente die
vooral in de zomer veel gasten mag verwelkomen. Ds.
Hardeman is nauw betrokken bij de pastorale begeleiding
van de teams die in Renesse en Haamstede campingwerk
doen.
Als ds. Hardeman terugziet, erkent hij dat het altijd zijn verlangen is geweest om Jezus Christus als Here en Heiland te dienen in de opbouw van
zijn gemeente. Graag werkt hij eraan mee, dat de gemeente haar licht laat schijnen in
een wereld die dat licht zo hard nodig heeft.
Drs. C.J. van den Boogert, onze vijfde jubilaris, afkomstig
uit Middelharnis, is aanvankelijk als radiotelegrafist werkzaam bij de koopvaardij. In 1969 leidt roepingsbesef hem
naar Apeldoorn. Daar volgt hij eerst de vooropleiding en
daarna de studie theologie. Tijdens de studie trouwt hij met
Hetty Kieviet. Op 19 oktober 1977 wordt hij bevestigd te ‘sGravendeel door prof.dr. B.J. Oosterhoff. Na een periode
van vijf jaar verhuist hij met zijn vrouw en drie kinderen naar
de Noordoostpolder, waar hij aan de kerk van Emmeloord
wordt verbonden. De nauwe samenwerking met de NGK
van Emmeloord en Marknesse heeft de liefde van zijn hart.
Zich één weten in Christus, bij een rijke verscheidenheid, is
een van de mooiste dingen van het kerkelijk leven. In de
periode dat hij in ‘s-Gravendeel en in Emmeloord werkzaam
is, wordt hij betrokken bij het landelijk bestuur van het CGJO, eerst als secretaris, later
als voorzitter.
In Emmeloord is hij ook als pastor parttime verbonden aan de Philadelphia instelling
voor verstandelijk gehandicapten ‘de Oester’ en geeft hij les in ethiek en exegese
Nieuwe Testament aan de Reformatorische Leergangen te Zwolle. Van 1988-1992 studeert hij ‘Bijbelse theologie’ aan de TU (syn.) te Kampen, wat hij afrondt met een
scriptie over ‘Christus als drager en als schenker van de Geest in de geschriften van
Lukas’. Inmiddels heeft de gemeente van Apeldoorn-Oost hem beroepen, waar hij
van 1989 tot 1995 werkzaam is. In deze periode ontstaat een nauwe samenwerking
met de Ned. Geref. kerk te Apeldoorn en worden intussen ook samensprekingen met
de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) gevoerd. Lange tijd is ds. Van den Boogert als
secretaris betrokken bij het deputaatschap voor de Varenden. In 1995 wordt hij
benoemd tot Israëlpredikant met als standplaats Jeruzalem. Tot medio 2000 neemt hij
deel aan het gesprek van de kerk met Israël en onderhoudt hij tevens nauwe contacten met Messiasbelijdende gemeenten en Arabische christenen. Bij het Israëlwerk is
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hij betrokken gebleven als adviseur van deputaten Kerk en Israël. Momenteel is hij
werkzaam in het verpleeghuis De Voord te Elburg als verpleeghuispastor.
Als ds. Van den Boogert zijn werk karakteriseert noemt hij zijn sterke liefde voor het
volk Israël, een grote affiniteit met het Oude Testament, een intense belangstelling
voor de verhouding van het Oude en het Nieuwe Testament, en ook een hartelijke
betrokkenheid bij het pastoraat.
De zesde jubilaris is drs. D. Visser. Hij is in 1944 geboren te
Opperdoes.
Ds. Visser is getrouwd met Jannie Rustenburg en heeft drie
kinderen: twee zonen en een dochter. Hij begint zijn loopbaan aanvankelijk als onderwijzer in Veenendaal. Maar
inmiddels start hij ook met een studie theologie in Utrecht en
Apeldoorn. Na zijn studie wordt hij op 1 november 1977 door
ds. A.K. Wallet tot predikant bevestigd in Nieuw-Vennep met
als intredetekst 2 Korinte 2: 17. Hij voelt zich goed thuis in
Nieuw-Vennep. Maar na tien jaar weet hij zich geroepen om
de gemeente van Huizen te gaan dienen. Hij wordt hier
bevestigd door zijn collega, ds. G.J. Buijs te Naarden, en
doet intrede met 2 Korinte 4: 7. Het is een drukke periode
waarin met heel veel inspanning vanuit de gemeente een
nieuwe kerk wordt gebouwd. De Petrusgemeente te Broeksterwoude bestaat vanaf
1990 en is al jaren vacant. Wanneer deze gemeente hem in 1996 beroept, voelt hij
zich bijzonder geroepen om daar te dienen. Dat gebeurt tot nu toe met vreugde. Zijn
bevestiger daar is ds. H.D. Rietveld en ds. Visser doet intrede met 2 Korinte 5:18b.
Naast het gemeentewerk dat zijn aandacht vraagt, hebben de kerken vaak een
beroep op hem gedaan: zeven keer, vanaf 1986 tot 2001, is hij afgevaardigde naar de
GS. Behalve deputaat Evangelisatie en deputaat Kerk en Onderwijs was hij twaalf jaar
voorzitter van het deputaatschap voor het contact met de kerkjeugd (na 1998 vanwege een fusie het deputaatschap Kerkjeugd en onderwijs). Als predikant van NieuwVennep en Huizen is hij enige tijd hoofdredacteur van het classisblad ‘Woord en
Leven’. Sinds 1998 is hij (hoofd)redacteur van het Kerkblad voor het Noorden.
Terugkijkend op al zijn werk, geeft ds. Visser aan, dat hij steeds probeert om in de
goede zin van het woord christelijk gereformeerd te zijn.
De laatste jubilaris is ds. M. Oppenhuizen: 25 jaar geleden
in Dedemsvaart bevestigd door ds. J. Dol, de predikant van
zijn thuisgemeente Sneek. De tekst waarmee hij bevestigd
wordt is Jes. 52: 7 en ds. Oppenhuizen doet intrede met Jes.
55: 9-11. Zijn intrede vindt plaats een week na de intrede van
zijn jaargenoot, ds. Ben van de Berg, met wie hij zich jarenlang nauw verbonden weet, die sinds 1 november 1977 in
Nieuw-Amsterdam begonnen is en die heenging op 10 juni
1985.
Bijna 20 jaar mag ds. Oppenhuizen in Dedemsvaart werkzaam zijn met twee keer een jaar als geestelijk verzorger in
militaire dienst: 1983/84 en 1994/95. In Dedemsvaart behoort
het ook tot zijn taak leiding te geven aan het evangelisatierecreatiewerk op camping ‘Het Stoetenslagh’. Ds.
Oppenhuizen ervaart het als een uitdaging: het optrekken met zoveel jongelui in de
teams, de ontmoetingen met vakantiegangers, de oefening om het Evangelie in
gewoon Nederlands te verwoorden, het aan zoveel kinderen over Jezus vertellen en
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het organiseren van allerlei recreatieve activiteiten. Vanaf 1997 is hij predikant in
Deventer. Ds. Oppenhuizen heeft verschillende bestuursfuncties (gehad) : hij was lid
van het Algemeen Bestuur van het Nederlands Bijbel Genootschap, nu is hij betrokken bij de ledenraad van het NBG. Hij was lid en voorzitter van de CGJO. Hij was
redactielid van het Kerkblad voor het Noorden en hij is het nu van het classicale blad
De Kerkklok. Hij was secretaris en is nu voorzitter van Dep. Geestelijke Verzorging
Militairen. Verder is hij schrijver van stukjes voor de kalender ‘Dag in Dag uit’ en ook
lid van de redactie.
Ds. Oppenhuizen weet zich door God in veel opzichten gezegend en denkt met
dankbaarheid terug aan zoveel mensen, binnen en buiten kerkenraden, die voor hem
hebben gebeden, die hem raad gaven, die hem hielpen om hoe langer hoe meer
bereikbaar, beschikbaar en bruikbaar te worden voor God.
Tenslotte
Het jaar 2002 is voorbij.
Allerlei zaken hebben in ons kerkelijke leven de aandacht gevraagd, zowel positief als
negatief. Van veel zaken die in het jaaroverzicht vermeld staan, geldt dat ze betrekkelijk zijn. Dat kan ook niet anders: in het licht van de komst van het Koninkrijk worden
veel zaken die ons zeer kunnen bezighouden betrekkelijk. Wij hoeven ook niet de uiteindelijke balans op te maken. Dat zal de Here God doen.
Wij hebben intussen de verantwoordelijkheid om te doen wat onze hand vindt om te
doen, om te onderscheiden waarop het aankomt, en om wakker en waakzaam te zijn
met het oog op Gods grote Dag. In vertrouwen op de Here, die zijn Woord waarmaakt, zien we uit naar zijn toekomst en mogen we met goede moed doorwerken.
Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.
Goutum/Leeuwarden

R.W.J. Soeters

