INHOUDSOPGAVE ARTIKELEN JAARBOEKEN 1992 – 2011
de gearceerde artikelen zijn ook te vinden op de website van de kerken

jaar

scribent

titel/onderwerp

1992

M Drayer

Lijsten van
- opgeheven Christelijke Gereformeerde
Kerken
- predikanten die vertrokken naar kerken
waarmee correspondentie wordt
onderhouden
- predikanten die de kerk4n een tijdlang
hebben gediend
- voorgangers die de kerken dienden naar
art 3 ko

H J Th Velema

Overzicht van artikelen in de Jaarboekjes en
de Jaarboeken 1896 – 1991

K Wiersma

Honderd jaren kerkenbouw in christelijkgereformeerd kerkverband

J C L Starreveld

Motiveringen tot het voortbestaan van de
Christelijke Gereformeerde Kerk

J W Maris

Aantrekkelijker dan het geloof van de kerk ?
-over de zuigkracht van de pinkstergroepen–

H J Th Velema

Bij het afscheid van een deputaatschap

W Koning – Hoeve

Honderd jaar theologische opleiding
- overeenkomsten en verschillen tussen
‘toen’ en ‘nu’ –

H J Th Velema

Honderd jaar theologische opleiding
- vijf stemmen uit de praktijk –

1993

1994

artikelen jaarboek
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1995

Bert Gelderman

Over het orgel, de organist(e), orgelspel,
kerkmuziek en zo meer…

G van ’t Spijker

Het onderwijs en de kerk

G van der Laan – de Boer

Valthermond

J Tanger

Een zelfstandige Christelijke Gereformeerde
Kerk te Zeewolde

C J Ph Sobering

Ongeveer 50 jaar geleden

H van der Schaaf

Het emeritaat

H Leendertsen

De weg naar zelfstandig Scherpenzeel

C J van Heel

Verkoold archief na halve eeuw weer
toegankelijk

A W Overwater/
W H Velema

Flexibilisering van de arbeid
- achtergronden - flexibilisering en zondag –

A P van Langevelde

Een nieuwe kerk in Alkmaar

W van ’t Spijker sr

In enigheid van het ware geloof, of
oecumene – dichtbij en veraf

W van ’t Spijker sr

Millennium-problematiek in de kerk

M Groen

Het Evangelie in de ether
- iets uit de praktijk van deputaten radio- en
televisiediensten –

1996

1997

1998

1999

artikelen jaarboek
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2000

H J Selderhuis

Agenda 3000

M P van der Schaaf

Diaconale hulpverlening wereldwijd

D Quant

’s-Gravenhage – Centrum

P J van Dam

Wormerveer

S Paas

Een aantrekkelijke gemeente

J van Dijken

Zorg voor het welzijn van de jeugd
- enkele gegevens uit de geschiedenis van
de Christelijke Gereformeerde Vereniging
voor jeugdwelzijn (de Vereniging) –

B Geijtenbeek

Onder moeders vleugels…uit/Enkhuizen

A van der Maarl

Werk onder buitenlandse studenten
- gastvrij zijn en het Evangelie delen –
-

G W Brands – Bottema

De definitie van het huwelijk

M Drayer

Lijsten
- opgeheven Christelijke Gereformeerde
Kerken
- predikanten die vertrokken naar kerken
waarmee correspondentie wordt
onderhouden
- predikanten die de kerk4n een tijdlang
hebben gediend
- voorgangers die de kerken dienden naar
art 3 ko

2001

2002

artikelen jaarboek
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2003

G M Bijkerk

De gemeente Beverwijk – Westzaan
- van preekplaats tot regiokerk – van
samenwerking tot streekgemeente –

G Vos

Christelijk onderwijs opnieuw in de branding

S Paas

Alles wordt anders… En de kerk ?

S J Wierda

Gemeentestichting – uitdaging en roeping

A Dingemanse

Zending in Rotterdam
‘it takes all kinds of churches to reach all
kinds of people’

A Sikking

Samen verder/Bussum

R Renkema – Hoffman

Noodgreep of door God gegeven kans ?
- over de fusie van de Chr Geref Kerken van
Haarlem – Centrum en Haarlem – Noord –

H J Takken

Islam in Nederland – uitdaging of bedreiging?

C J Rodenburg

Weerstanden voor lief nemen
- over de mogelijkheden en
onmogelijkheden van kerkelijk werk in Israël
–

B van den Toren

Christelijke theologie in het hart van Afrika
- over de Evangelische Theologische
Faculteit in Bangui –

W M Hovestad

Nieuwe media in de kerk
- een beeld van de mogelijkheden van
moderne media als ondersteuning voor het
verkondigen van Gods Woord –

2004

2005

2006

artikelen jaarboek
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2007

T T Drayer – Quist

‘De herder kijkt in de spiegel’

A Heystek

Het diaconaat weer present in de
samenleving ?

A van der Maarl

Verslag China reis – zomer 2006

G van der Laan – de Boer

20 mei 1896 DE KRIM 26 augustus 2007

E Everts

Kerk in de schaduw
- een gereformeerde kerk in Guatemala –

S Paas

Geloven zonder kerk ?

J van der Veer

Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwartsluis
- 11 maart 1896 – 6 juli 2008

A Heystek

Zoals de ouden zongen, piepen de jongen
- over jongeren en kerk, een pedagogische
beschouwing -

H J Takken

Bekeerde moslims in mijn kerk?

E Reinders

Christelijke Gereformeerde Kerk RotterdamWest
- 19 november 1926 – 1 juli 2009

H J Th Velema

Een getuigende gemeente ?!

L Rovers
L Walpot

Internationale, multiculturele gemeente in
Utrecht

2008

2009

2010
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5

jaar

scribent

titel/onderwerp

2011

E Everts

Christelijke Gereformeerde Kerk te Lutjegast

D Quant

Een voortvarende en gezegende synode

CJ Rodenburg

Joodse volgelingen van Jezus

artikelen jaarboek
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