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Emmanuel Hubertus Kalkman
Op 30 december is ds. E.H. Kalkman overleden. Emmanuel Hubertus Kalkman werd geboren op 20
oktober 1926 in Werkendam. Hij studeerde theologie in Utrecht en aan de Universiteit van
Amsterdam. In 1951 werd hij hervormd predikant in Voorhout. Daarna stond hij in Waddinxveen
(deelgemeente, 1958), Maassluis (1964), Amersfoort (1969) en Hilversum (1979). Ds. Kalkman ging
in 1988 met emeritaat.
Nicolaas Tjepko Bakker
Op 29 december is prof. dr. N.T. Bakker overleden. Nicolaas Tjepko Bakker werd geboren op 21
januari 1934 in Loosduinen. Hij studeerde theologie in Leiden en werd in 1963 hervormd predikant
in Vriescheloo. Daarna was hij zendingspredikant in Kameroen voor de classis Winschoten (1967) en
studentenpredikant in Eindhoven (1974). In 1980 werd hij hoogleraar dogmatiek aan de Universiteit
van Amsterdam. Bakker ging in 1999 met emeritaat. Hij promoveerde in 1972 op ‘De hermeneutiek
van de Römerbrief van Karl Barth’.
Bastiaan Wielenga
Op 23 december is dr. B. Wielenga overleden. Bastiaan Wielenga werd geboren op 10 november
1936 in Arum. Hij studeerde theologie in Kampen en in Duitsland en werd in 1975 gereformeerd
zendingspredikant (docent Tamilnadu Theological Seminary Madurai, India). In die functie was hij
verbonden aan de gereformeerde kerk van Langeslag-Heino. Wielenga promoveerde in Duitsland
op een proefschrift over (onder meer) de verhouding tussen religie en communisme. In Nederland
was hij gasthoogleraar aan de Vrije Universiteit (1995, Dom-Helder Camara-leerstoel). Hij bleef na
zijn emeritaat in 1999 in India wonen en liet zich naturaliseren tot staatsburger van dat land.
Jacob Arie Jan Estié
Op 23 december is ds. J.A.J. Estié overleden. Jacob Arie Jan Estié werd geboren op 7 juli 1933 in
Apeldoorn. Hij werd op latere leeftijd via zelfstudie en de weg van artikel 6 van de kerkorde
gereformeerd predikant in Steenwijk (1985). Ds. Estié ging in 1996 met emeritaat.
Jacob Roelof Zijlstra
Op 22 december is ds. J.R. Zijlstra overleden. Jacob Roelof Zijlstra werd geboren op 5 september
1933 in Wassenaar. Hij werkte aanvankelijk als administrateur op het Rijnlands Lyceum in
Wassenaar en werd na zelfstudie via artikel 8 (kerkorde) gereformeerd predikant. Zijn eerste
gemeente was Duurswoude (1967). Daarna was hij evangelisatie-predikant voor de classis
Appingedam (1971), gemeentepredikant in Vorden (1978) en predikant voor de stichting Diensten
met Belangstellenden in Amsterdam (1986). Ds. Zijlstra ging in 1994 met emeritaat. Jaap Zijlstra
was vooral bekend als dichter. Van hem verschenen ruim twintig bundels. Liedteksten van hem
werden opgenomen in het Liedboek voor de Kerken en in verschillende afleveringen van de bundels
Tussentijds. Jaap Zijlstra stopte met preken in 2008, op doktersadvies. Onlangs kondigde hij aan
dat hij geen energie meer had om zijn eigen gedichten-website te blijven actualiseren.
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Gooitzen Hendrik Homans
Op 19 december is ds. G.H. Homans overleden. Gooitzen Hendrik Homans werd geboren op 9 juli
1923 in Emmen. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1951 gereformeerd predikant in
Nieuwerbrug aan den Rijn. Daarna stond hij in Vollenhove-St. Jansklooster (1955), Beverwijk
(industriepredikant voor de IJmond, 1958), Eindhoven (1963), Alkmaar (1970) en Baarn (1976). Ds.
Homans ging in 1988 met emeritaat.
Hendrik Smits
Op 16 december is ds. H. Smits overleden. Hendrik Smits werd geboren op 27 maart 1930 in
Hilversum. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1966 hervormd predikant in Jaarsveld.
Daarna stond hij in Ingen (1970), Haamstede (1976) en Bedum-Onderdendam (1981). Ds. Smits ging
in 1985 met emeritaat. Van 1971-1975 was hij lid van de hervormde synode.
Jelle de Jong
Op 14 december is ds. J. de Jong overleden. Jelle de Jong werd geboren op 5 februari 1933 in Harich.
Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1960 predikant voor de Verenigde Protestantse Kerk
België. Daarna stond hij in Eindhoven (1968), Den Haag (1977), Dongen (1988) en RotterdamHillegersberg (1993). Ds. De Jong ging in 1998 met emeritaat.
Gerrit Blok
Op 6 december is ds. G. Blok overleden. Gerrit Blok werd geboren op 13 september 1920 in Katwijk.
Hij studeerde theologie in Leiden en werd in 1957 hervormd predikant in Muntendam. Daarna stond
hij in Rilland-Bath (1962), St. Johannesga (1967) en Delfzijl (1973). Ds. Blok ging in 1977 met
emeritaat. Na zijn emeritaat verrichtte hij nog hulpdiensten in Willemsoord.
Jan Cornelis van Veen
Op 26 november is ds. J.C. van Veen overleden. Jan Cornelis van Veen werd geboren op 17 februari
1927 in Hillegersberg. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1957 gereformeerd predikant
in Westmaas. Daarna stond hij in Maarssen (1961), Schiedam (1967) en Apeldoorn (1973). Ds. Van
Veen ging in 1992 met emeritaat.
Jan Mostert
Op 19 november is ds. J. Mostert overleden. Jan Mostert werd geboren op 26 november 1923 in
Den Haag. Voor hij predikant werd, was hij achttien jaar lang zondagsschool-onderwijzer. Hij
studeerde theologie in Leiden en in Utrecht en werd in 1961 hervormd predikant in MeedenWesterlee. Daarna stond hij in Ternaard (1965), Zwammerdam (1973), en ’s Gravenmoer (1978). Ds.
Mostert ging in 1986 met emeritaat. Hij publiceerde over orgelbouw en orgeltechniek en was zelf
ook jaren actief als organist.
Johannes Tammeling
Op 3 november is ds. J. Tammeling overleden. Johannes Tammeling werd geboren op 6 december
1926 in Groningen. Hij studeerde theologie in zijn geboorteplaats en werd in 1954 hervormd
predikant in Lutten. Daarna stond hij in Koudum (1959), Bussum (1963) en Dalfsen (1976). Ds.
Tammeling ging in 1989 met emeritaat.
Gerrit Willem IJzerman
Op 28 oktober is ds. G.W. IJzerman overleden. Gerrit Willem IJzerman werd geboren op 1 februari
1919 in Zwolle. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1946 hervormd predikant in
Badhoevedorp. Daarna stond hij in Blokzijl (1950), Beverwijk (1957) en Haarlem (1966). Ds.
IJzerman ging in 1984 met emeritaat.
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Nicolaas Karel Elkerbout
Op 23 oktober is ds. N.K. Elkerbout overleden. Nicolaas Karel Elkerbout werd geboren op 10
november 1942 in Leiden. Hij studeerde theologie in Leiden en Groningen en werd in 1984
hervormd predikant in Egmond aan Zee/Egmond-Binnen. Daarna stond hij te Geldrop (1988). Ds.
Elkerbout ging in 2007 met emeritaat.
Derk Reinder Jonker
Op 22 oktober is ds. D.R. Jonker overleden. Derk Reinder Jonker werd geboren op 25 december
1929 in Apeldoorn. Hij studeerde theologie in Utrecht en in Jeruzalem, Israël, en werd in 1960
hervormd predikant in Oudelande. Daarna stond hij in Buurse (1965), Akker- en Murmerwoude
(1969), Hall (1975) en Dreischor-Noordgouwe (1984). Ds. Jonker ging in 1992 met emeritaat.
Sake de Jong
Op 18 oktober is ds. S. de Jong overleden. Sake de Jong werd geboren op 10 september 1928 in
Brantgum. Hij studeerde theologie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam en werd in
1957 hervormd predikant in Eext. Daarna stond hij in Drachten (1962), Groningen (1969) en Den
Haag (1980). In 1981 werd hij scriba van de Provinciale Kerk Vergadering Noord-Holland. Ds. De
Jong ging in 1992 met emeritaat
Wendela Maria jonkvrouw van Lynden
Op 6 oktober is ds. W.M. van Lynden overleden. Wendela Maria jonkvrouw van Lynden werd
geboren op 29 oktober 1928 in Den Haag. Ze werd in 1969 hervormd studentenpredikant voor de
Provinciale Kerkvergadering Groningen. Daarna was ze als geestelijk verzorger voor Dennenoord
verbonden aan Zuidlaren (1973). Ds. Van Lynden ging in 1988 met emeritaat.
Hendrik Pieter Swets
Op 27 september is ds. H.P. Swets overleden. Hendrik Pieter Swets werd geboren op 7 maart 1926
in Tricht. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1953 hervormd predikant in Rijk. Daarna was
hij verbonden aan de Provinciale Kerkvergadering Gelderland als predikant in de noodvoorziening
in Lunteren (1962). In 1965 werd hij in Lunteren predikant van de hervormde deelgemeente. Daarna
stond hij in Lelystad (1972), Musselkanaal (1976), Vroomshoop (1981) en Herveld (1985). Ds. Swets
ging in 1990 met emeritaat. Daarna verleende hij hulpdiensten in Vledder, Hoogersmilde en
Leggeloo-Eemster.
Achille Addis
Op 24 september is ds. A. Addis overleden. Achille Addis werd geboren op 26 februari 1938 in
Cagliari (Sardinië, Italië). Hij studeerde theologie aan het Nederlands Bijbelinstituut en in
Groningen. In 1973 werd hij gereformeerd predikant in Oudega. Daarna stond hij in Oldekerk (1978)
en in Beverwijk (1982). Ds. Addis ging in 1996 met emeritaat
Johan Christiaan Krajenbrink
Op 21 september is ds. J.C. Krajenbrink overleden. Johan Christiaan Krajenbrink werd geboren op 5
januari 1930 in Dinxperlo. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd in
1959 hervormd predikant in Nagele-Tollebeek. Daarna stond hij in Emmen (1964), Vorden (1969)
en Utrecht (pastoraat verzorgings- en verpleeghuizen, 1985). Ds. Krajenbrink ging in 1992 met
emeritaat.
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Paulus Hermanus Borgers
Op 18 september is ds. P.H. Borgers overleden. Paulus Hermanus Borgers werd geboren op 6
februari 1930 in Den Helder. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1956 hervormd predikant
in Birdaard. Daarna stond hij in Warnsveld (1961), Dronten (1970), Drachten (1974), Middelburg
(1979) en IJsselstein (deelgemeente, 1983). Ds. Borgers ging in 1993 met emeritaat
Cornelis Gerrit Geluk
Op 16 september is ds. C.G. Geluk overleden. Cornelis Gerrit Geluk werd geboren op 28 maart 1945
in Goes. Hij studeerde theologie in Utrecht en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na een
aantal jaren als zendinsgwerker in Kenia voor de GZB werd hij hervormd predikant in GiessenNieuwkerk (1977). Daarna was hij predikant-directeur van de HGJB (1981) en gemeentepredikant in
Huizen (2008). Ds. Geluk ging in 2010 met emeritaat. In 2003 promoveerde hij op ‘Geest en cultuur.
Een theologisch onderzoek naar creativiteit in het licht van de visie van Calvijn op cultuur’.
Albertus van Ginkel
Op 30 augustus is ds. A. van Ginkel overleden. Albertus van Ginkel werd geboren op 26 juni 1929 in
Doorn. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1954 hervormd predikant in Pesse. Daarna
stond hij in Elst-Gld (1959) en was hij legerpredikant (1966). In 1975 promoveerde hij op een
onderzoek naar het ouderlingen-ambt in de zestiende en zeventiende eeuw. Ds. Van Ginkel ging in
1984 met emeritaat. Van 1984 tot 1999 was hij secretaris van de visitatoren-generaal van de
Nederlands-Hervormde Kerk.
Wilhelmus Oosterwal
Op 24 augustus 2015 is ds. W. Oosterwal overleden. Wilhelmus Oosterwal werd geboren op 8
februari 1928 in Uitgeest. Hij volgde de opleidingen voor godsdienstonderwijzer en voor pastoraal
medewerker en werd na aanvullende studies in Groningen hervormd predikant in Zevenhuizen
(1972). Daarna was hij ziekenhuispredikant in Harlingen (1978) en secretaris van de Raad van
Kerken in Friesland (1988). Ds. Oosterwal ging in 1983 met emeritaat.
Martinus Liesbertus Beima
Op 19 augustus 2015 is ds. M.L. Beima overleden. Martinus Liesbertus Beima werd geboren op 30
mei 1948 in Leeuwarden. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1978 gereformeerd
predikant in Wolvega (tevens evangelisatie-predikant). In 1990 werd hij ontheven.
Gosselinus Okko Nanning Veenhuizen
Op 14 augustus 2015 is ds. G.O.N. Veenhuizen overleden. Gosselinus Okko Nanning Veenhuizen
werd geboren op 9 juni 1933 in Almelo. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam en werd in 1959 gereformeerd predikant in Grouw-Irnsum (tevens evangelisatiearbeid). Daarna stond hij in Emmen-Angelslo (1963), Alphen aan den Rijn-Noord (1967), Zutphen
(1972) en Amstelveen-Buitenveldert (1977). Van 1982 tot zijn emeritaat in 1991 was hij als geestelijk
verzorger voor Stichting Het Hoogeland en Hullenoord verbonden aan Beekbergen.
Hendrik Herman Tulp
Op 4 augustus 2015 is ds. H.H. Tulp overleden. Hendrik Herman Tulp werd geboren op 29 januari
1924. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1950 hervormd predikant in BadhoevedorpLijnden. Daarna stond hij in Workum (1956), Eindhoven (1960) en Den Haag (1971). Ds. Tulp ging in
1988 met emeritaat.
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Jacob Aldert Hendrik van der Vinne
Op 19 juli 2015 is ds. J.A.H. van der Vinne overleden. Jacob Aldert Hendrik van der Vinne werd
geboren op 8 augustus 1929 in Nieuw-Buinen. Hij werd in 1963 gereformeerd predikant in Nij Beets.
Daarna stond hij in Klazienaveen (1968). Ds. Van der Vinne ging in 1977 met emeritaat.
Albert Markus Brouwer
Op 11 juli 2015 is ds. A.M. Brouwer overleden. Albert Markus Brouwer werd geboren op 23 mei 1929
in Meppel. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1963
gereformeerd predikant in Hijken. Daarna stond hij in Rotterdam-Feijenoord (1967, deels als
schippers-predikant). Vanaf 1969 was hij volledig werkzaam in de arbeid onder de schippers, en
verbonden aan de kerk van Rotterdam. Ds. Brouwer ging in 1993 met emeritaat.
Rudolf van ’t Lindenhout
Op 8 juli 2015 is ds. R. van ’t Lindenhout overleden. Rudolf van ’t Lindenhout (Groningen) werd
geboren op 7 oktober 1928 in Amsterdam. Hij studeerde theologie aan de Gemeentelijke
Universiteit in zijn geboorteplaats en werd in 1955 hervormd predikant in Wapserveen. Daarna
stond hij in Lekkerkerk (1960), Beverwijk-Heemskerk (buitengewone wijkgemeente, 1966),
Zuidlaren (1974) en Haren (buitengewone wijkgemeente,1985). Ds. Van ’t Lindenhout ging in 1993
met emeritaat.
Jacobus Franciscus Bakker
Op 2 juli 2015 is ds. J.F. Bakker overleden. Jacobus Franciscus Bakker werd geboren op 23 januari
1926 in Kockengen. Na een opleiding voor onderwijzer studeerde hij bedrijfskunde en was hij
directeur in het bedrijfsleven. Op latere leeftijd werd hij via een MO-opleiding theologie en de
Catechetenopleiding predikant. Hij was hervormd predikant in Beilen van 1984 tot zijn emeritaat in
1991.
Wilhelmus Philipbertus Leenman
Op 21 juni 2015 is ds. W.P. Leenman overleden.Wilhelmus Philipbertus Leenman werd geboren op
6 mei 1928 in Zinkweg. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd in 1956
hervormd vicaris voor de IJmond-gemeente. In 1957 werd hij hervormd predikant met bijzondere
opdracht in IJmond (directeur stichting Evangelie en Industrie). In 1965 nam hij ontslag en daarna
hield hij zich voornamelijk bezig met hulpverlening en opvang. In 1972 was hij medeoprichter van
het Rosenstock-Huessy Huis in Haarlem, een leefgemeenschap waar mensen met problemen van
allerlei aard voor kortere of langere tijd opvang kregen. Tot 1990 woonde hij met zijn vrouw in het
Sint-Jacobs Godshuis, een voormalig kloostergebouw waarin het Rosenstock-Huessy Huis zich
vestigde.
Gustaaf Oudheusden
Op 9 juni 2015 is ds. G. Oudheusden overleden. Gustaaf Oudheusden werd geboren op 7 juni 1945
in Amsterdam. Hij volgde eerst de onderwijzersopleiding aan de Gereformeerde Kweekschool en
studeerde later theologie aan de Vrije Universiteit in zijn geboorteplaats. In 1982 werd hij
gereformeerd ziekenhuispredikant in Culemborg. Daarna stond hij in Dordrecht (1991). Ds.
Oudheusden ging in 2009 met emeritaat. Van hem verscheen een lesmethode voor
godsdienstonderwijs onder de titel ‘Woord en weerwoord’.
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Jan Andries Roskam
Op 6 juni 2015 is ds. J.A. Roskam overleden. Jan Andries Roskam werd geboren op 21 januari 1922
in Leiden. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en aan het Luthers
Seminarie. In 1951 werd hij legerpredikant voor de lutherse kerk. Daarna stond hij als
gemeentepredikant in Beverwijk/Velsen (1954), Amsterdam (1964) en Den Haag (1969). Ds.
Roskam ging in 1987 met emeritaat.
Hendrik Karel Stauttener
Op 27 mei 2015 is ds. H.K. Stauttener overleden. Hendrik Karel Stauttener werd geboren op 28 mei
1928 in Den Haag. Hij studeerde theologie in Leiden en werd in 1953 hervormd predikant in
Mijnsheerenland. Daarna stond hij in Pijnacker (1958), Amsterdam-Watergraafsmeer (1963),
Harderwijk (1969), Huizum (1976), Sliedrecht (1980) en Hoogeveen (1989). Ds. Stauttener ging in
1991 met emeritaat. Daarna was hij nog zeven jaar pastor in De Schutse in Coevorden.
Justus Johan Franck
Op 19 mei 2015 is ds. J.J. Franck overleden. Justus Johan Franckwerd geboren op 12 maart 1928 in
Eelde. Hij studeerde theologie in Groningen en in Utrecht en werd in 1955 hervormd predikant in
Pingjum-Zurich. Daarna stond hij in Eelde (1962). Ds. Franck ging in 1990 met emeritaat. Op 19 mei
is ds. J.J. Franck overleden.
Simon van den Oever
Op 18 mei 2015 is ds. S. van den Oever overleden. Simon van den Oever werd geboren op 4
september 1943 in Alblasserdam. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1970 hervormd
predikant in Willemstad. Daarna stond hij in Nieuwleusen (1975), Dordrecht (1979), Yerseke (1988)
en Sliedrecht (1995). Ds. Van den Oever ging in 2006 met emeritaat.
Hendrik Ludolf Anne de Wijk
Op 11 mei 2015 is ds. H.L.A. de Wijk overleden. Hendrik Ludolf Anne de Wijkwerd geboren op 19
juni 1932 in Smilde. Hij studeerde theologie in Groningen en werd in 1961 hervormd predikant in
Harkstede-Scharmer. Daarna stond hij in Eexta (1967), Delfzijl (1974) en Zuidlaren (1985). Ds. De
Wijk ging in 1997 met emeritaat. Hij was lid van de hervormde synode en een aantal jaren van het
synode-moderamen. Ds. De Wijk vervulde diverse bestuurlijke functies in de zorg en het onderwijs
en was bestuurslid van de landelijke Stichting Vluchtelingenwerk. Hij gaf ook jarenlang
godsdienstlessen op basisscholen en aan interne ziekenhuisopleidingen.
Wybrand Boto van der Meulen
Op 7 mei 2015 is ds. W.B. van der Meulen overleden. Wybrand Boto van der Meulen werd geboren
op 2 juni 1929 in Kommerzijl. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1958 gereformeerd
predikant in Sprang en Waalwijk. Daarna stond hij in Uithuizermeeden (1964), RotterdamAlexanderstad (1968) en Nieuwendijk (1974). Ds. Van der Meulen ging in 1990 met emeritaat.
Kasper Johannes Jansen
Op 23 april 2015 is ds. K.J. Jansen overleden. Kasper Johannes Jansen werd geboren op 5 maart
1932 in Loosdrecht. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1959 hervormd predikant in
Schelluinen. Daarna stond hij in Heusden (jeugdpredikant voor de HGJB, 1964), Hoogeveen (1969),
Ermelo (1977), Leiden (1983) en Boskoop (1989). Hij ging in 1994 met emeritaat.
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Willem Metting van Rijn
Op 13 april 2015 is ds. W. Metting van Rijn overleden. Willem Metting van Rijnwerd geboren op 31
juli 1926 in Ede. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1959 benoemd tot hervormd reservelegerpredikant te Breda. In 1960 werd hij benoemd tot geestelijk verzorger voor het Nederlands
sanatorium te Davos, Zwitserland. In 1965 werd hij verbonden aan de Evangelisch-Reformierte
Kirche van Degersheim (Zwitserland). Van 1975 tot zijn emeritaat in 1989 stond hij in BozbergMonthal (Zwitserland).
Wulfert Hennekeler
Op 15 april 2015 is ds. W. Hennekeler overleden. Wulfert Hennekeler werd geboren op 1 november
1923 in Nijkerk. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1955 hervormd predikant te
Molenaarsgraaf. Daarna stond hij in Vreeswijk (1960), Zwartebroek (1963) en Loon op Zand (1969).
Hij ging in 1986 met emeritaat.
Pieter Hetebrij
Op 9 april 2015 is ds. P. Hetebrij overleden. Pieter Hetebrij werd geboren op 15 maart 1931 in
Steenwijk. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1957 hervormd predikant te Sellingen.
Daarna stond hij in Den Dolder (1963), Hoogvliet (1968), Assen (1973), Dronten (1979) en Veendam
(1985). Hij ging in 1993 met emeritaat.
Jan Hofstra
Op 4 april 2015 is ds. J. Hofstra overleden. Jan Hofstra werd geboren op 30 mei 1945 in Groningen,
waar hij ook theologie studeerde. Hij werd in 1974 hervormd predikant te Augustinusga. In 1978
besloot hij fulltime te gaan werken als reisorganisator. Van 1980 tot 1985 was hij tevens docent
geschiedenis van de vroege en oosterse kerk aan de Groningse Universiteit. Van 1985 tot 1990 was
hij opnieuw (deeltijd-)predikant, in Drachten. Sinds 1993 was hij directeur van het Karmelklooster in
Drachten. In 2012 werd hij daarnaast opnieuw predikant in deeltijd, nu van de gemeente
Trynwâlden. Hofstra promoveerde in 2008 op een studie over Leontius van Neapolis’ werk over
Symeon de heilige dwaas.
Hermanus Johannes Eggink
Op 18 maart 2015 is ds. H.J. Eggink overleden. Hermanus Johannes Eggink werd geboren op 13
augustus 1926 in Utrecht. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1957
gereformeerd predikant in Loenen aan de Vecht. In 1957 werd hij hervormd legerpredikant in
Utrecht. Daarna was hij predikant op Bonaire (1959) en Curaçao (1964). Van 1971 tot 1986 was hij
schoolpastor aan het Ichtus/Andreascollege in Drachten.
Adrianus Telleman
Op 15 maart 2015 is ds. A. Telleman overleden. Adrianus Tellemanwerd geboren op 28 april 1946 in
Ede. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1980 gereformeerd
predikant te Muiderberg. Daarna stond hij in Rotterdam-Delfshaven (1987). In 1993 werd hij
justitiepredikant, verbonden aan Grave. Hij ging in 2010 met emeritaat.
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Jacobus Schoneveld
Op 12 maart 2015 is ds. J. Schoneveld overleden. Jacobus Schoneveld werd geboren op 27 januari
1934 in Alphen aan den Rijn. Hij studeerde theologie in Leiden en werd in 1963 hervormd predikant
te Staveren. Daarna was hij theologisch adviseur voor de Nederlands Hervormde Kerk in Jeruzalem
(1967), secretaris-generaal van de Internationale Raad van Christenen en Joden te Heppenheim in
Duitsland (1980) en onderzoeker bij het Truman Institute in Jeruzalem (1997). Hij promoveerde in
1976 op The bible in Israeli education. A study of approaches to the Hebrew bible and its teaching in
Israeli educational literature. Schoneveld ging in 1980 met emeritaat.
Jan Wolfgang Coenraad
Op 10 maart 2015 is ds. J.W. Coenraad overleden. Jan Wolfgang Coenraad werd geboren op 3
november 1920 in Ubbergen. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1948 hervormd
vlootpredikant, verbonden aan de classis Amsterdam. Als vlootpredikant was hij onder meer in het
toenmalige Nederlands-Indië ten tijde van de politionele acties. Hij werd ook uitgezonden naar
Korea en Japan. Hierna was hij predikant te Hall (1951), Goes (1956), Den Haag (1961) en Hummelo
(1976). Ds. Coenraad ging in 1985 met emeritaat. Daarna verrichtte hij nog hulpdiensten in het
pastoraat in Gorssel en was hij enige tijd vice-voorzitter van de Lindenhout-Stichting in Neerbosch.
Hij was geruime tijd lid van de Hervormde Jeugdraad.
Sjoerd Gerbrandy
Op 28 februari 2015 is ds. S. Gerbrandy overleden. Sjoerd Gerbrandy werd geboren op 31 oktober
1927 in Nieuw Weerdinge. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1954 hervormd predikant
te Oudeschoot. Daarna stond hij in Hijkersmilde (1959), op Curaçao (1963), in Kethel (1969),
Naarden (1977) en Dordrecht (1981). Ds. Gerbrandy ging in 1992 met emeritaat. Hij was lid van de
sectie Kerk en Krijgsmacht van de Hervormde Kerk en zat in het hoofdbestuur van de Bond van
Nederlandse Predikanten.
Cornelis Vijfhuizen
Op 10 februari 2015 is ds. C. Vijfhuizen overleden. Cornelis Vijfhuizen werd geboren op 19 maart
1930 in Nieuwkoop. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd in 1959
hervormd predikant te Noordbergum. Daarna stond hij in Nieuw-Buinen (1965), Oosterend (1969),
Dedemsvaart (1977) en Buitenpost (1981). Ds. Vijfhuizen ging in 1989 met emeritaat.
Klaas Hoogsteen
Op 30 januari 2015 is ds. K. Hoogsteen overleden. Klaas Hoogsteen werd geboren op 9 mei 1922 in
Driebergen-Rijsenburg. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1956 gereformeerd
predikant te Staveren (schipperspredikant). Daarna stond hij in Boerakker (1964), Marrum (1969)
en Twijzel-Kollumerzwaag (1981). Ds. Hoogsteen ging in 1987 met emeritaat.
Roelof Kerst de Jong
Op 29 januari 2015 is ds. R.K. de Jong overleden. Roelof Kerst de Jongwerd geboren op 30 oktober
1924 in Arnhem. Hij studeerde theologie in Leiden en werd in 1954 hervormd predikant in
Oosterlittens. Daarna stond hij in Goutum (1961) en in Leeuwarden-Huizum/Goutum (1967). Ds. De
Jong ging in 1986 met emeritaat. Hij was ook docent Hebreeuws en cultuurgeschiedenis van het
christendom aan het gymnasium in Sneek, docent cultuurgeschiedenis aan de voormalige RijksHBS in Leeuwarden en docent aan de catechetenopleiding in Leeuwarden. Ds. De jong publiceerde
veel over geschiedenis en kerkhistorie. Verder verschenen van hem In 1967 Wij en onze goden en in
1969 Het Christendom als levensleer.
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Thomas Marinus Loran
Op 25 januari 2015 is ds. T.M. Loran overleden. Thomas Marinus Loran werd geboren op 19 maart
1933 in Den Haag. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1961 hervormd predikant te
Bergentheim. Daarna was hij secretaris van de Raad voor het Jeugdwerk (1965),
gemeentepredikant in Arnhem (1974), geestelijk verzorger in het Antoni van
Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam (1981) en secretaris van de Raad voor de Herderlijke
Zorg/Raad Kerk en Gezin (1984). Ds. Loran ging in 1994 met emeritaat. Hij schreef diverse
brochures en rapporten over pastoraal-ethische onderwerpen en publiceerde in 1990 een bundeltje
kindergebeden.
Albertus van Leeuwen
Op 25 januari 2015 is ds. A. van Leeuwen overleden. Albertus van Leeuwen werd geboren op 25 juni
1926 in Den Helder. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1954 gereformeerd predikant in
Ottoland. Daarna stond hij in Axel (1958), Pernis (1963), Beverwijk-Heemskerk (1968) en
Heemskerk (1980). Ds. Van Leeuwen ging in 1988 met emeritaat.
Cornelis van Schoonhoven
Op 24 januari 2015 is ds. C. van Schoonhoven overleden. Cornelis van Schoonhovenwerd geboren
op 15 maart 1931 in Barneveld. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1958 hervormd
predikant te Giessen-Nieuwkerk. Daarna stond hij in Vreeswijk (1965) en in Giessendam-NederHardinxveld (1974). Ds. Van Schoonhoven ging in 1996 met emeritaat. Hij gaf ook godsdienstles op
basisscholen in Giessendam en Gorinchem en op de lagere technische school in IJsselstein.
Cornelis Overdijk
Op 22 januari 2015 is ds. C. Overdijk overleden. Cornelis Overdijk werd geboren op 18 januari 1921
in Leeuwarden. Hij studeerde theologie in Groningen en werd in 1950 hervormd predikant in
Midlum. Daarna stond hij in Aalten (1956). Hij ging in 1984 met emeritaat.
Rokus Schelling
Op 20 januari 2015 is ds. R. Schelling overleden. Rokus Schelling werd geboren op 9 september
1950 in Bussum. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1977 hervormd predikant in Dronrijp.
Daarna stond hij in Dokkum (1983), Oudemirdum (1990) en Schoonebeek (2002). Hij ging in 2014
met emeritaat.
Carel Jan Jacobus Janse
Op 16 januari 2015 is ds. C.J.J. Janse overleden. Carel Jan Jacobus Janse werd geboren op 7 maart
1921 in Zeist. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1948 hervormd predikant te Waal en
Koog. Daarna stond hij in Doetinchem (1955). Ds. Janse ging in 1985 met emeritaat. Hij werkte mee
aan het Handboek Pastorale Sociologie (1955) en schreef een brochure over het gemengde
huwelijk, ‘Twee geloven op één kussen’. Van 1966-1970 was hij lid van de Hervormde Synode.
Pleun Reedijk
Op 15 januari 2015 is ds. P. Reedijk overleden. Pleun Reedijk werd geboren op 23 februari 1925 in ’s
Gravendeel. Hij werkte bij de Koninklijke Marechaussee en werd later na zelfstudie en via artikel 8
van de Kerkorde in gereformeerd predikant in Hoogezand-Sappemeer (1965). Daarna stond hij in
Voorschoten (1970) en in Rotterdam-Zuid Katendrecht (1976, missionair werk in de oude
stadswijken). Ds. Reedijk ging in 1988 met emeritaat.
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Lodewijk Harm Kwast
Op 15 januari 2015 is ds. L.H. Kwast overleden. Lodewijk Harm Kwast werd geboren op 15 februari
1926 in Utrecht. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1950
gereformeerd predikant te Westerlee. Daarna stond hij in Hoogeveen (1954), Andijk (1959),
Leeuwarden-West (1962) en Kollum (1974). Ds. Kwast ging in 1988 met emeritaat. Hij schreef onder
meer voor de Friese Kerkbode en het Centraal Weekblad (nu Christelijk Weekblad).
Willem Kees van Deursen
Op 11 januari 2015 is ds. W.K. van Deursen overleden. Willem Kees van Deursen werd geboren op 5
juli 1939 in Zutphen. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd in 1968
hervormd predikant in Stolwijk. Daarna stond hij in Haaksbergen (1973). Ds. Van Deursen ging in
1990 met emeritaat. In zijn Stolwijkse periode was hij ook enige tijd waarnemend voorganger bij de
Vrijzinnig Hervormden in Gouda.
Arie Cornelis Verwaal
Op 7 januari 2015 is ds. A.C. Verwaal overleden. Arie Cornelis Verwaal werd geboren op 26
december 1952 in Dordrecht. Hij studeerde theologie in Utrecht en aan de Universiteit van
Amsterdam. In 1986 werd hij luthers predikant in Amsterdam. Sinds 1991 stond hij in Hilversum.
Ds. Verwaal ging vorig jaar met vervroegd emeritaat om gezondheidsredenen. Na zijn afscheid
verhuisde hij naar Freiburg, de standplaats van zijn vrouw, die ook predikant is.
Tanno Lein Hendrik Pieterse
Op 7 januari 2015 is ds. T.L.H. Pieterse overleden. Tanno Lein Hendrik Pieterse werd geboren op 19
oktober 1935 in Goes. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in
1965 gereformeerd predikant te Culemborg. Daarna stond hij in Gorinchem (1970) en in Bilthoven
(1976). Ds. Pieterse ging in 1999 met emeritaat.
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