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Verwachting
In deze tijd voor Pasen staan we 
weer in het bijzonder stil bij het 
lijden en sterven en de opstanding 
van onze Heer Jezus Christus. In 
Hem hebben we een levende Heer. 
Een Heer die we opnieuw uit de 
hemel verwachten. Die verwachting 
is gestoeld op Gods beloften. Op 
Gods trouw.
We mogen van die trouw in de na-
tuur al wat zien in het ontluikende 
groen, in de aankomende bloesem 
na weliswaar een zachte winterpe-
riode.
Heel ons geloof rust op Gods belof-
ten. Zo was het al bij Abraham: op 
Gods belofte ging hij op pad. In de 
verwachting dat God hem de juiste 
weg en plaats zou wijzen. Later 
vertrouwde hij op Gods belofte van 
een groot volk toen hij opdracht 
kreeg zoon enige zoon Izaäk te of-
feren. Het volk Israël ging op pad 
naar het beloofde land. En bovenal 
de belofte van de komst van een 

Messias die het volk zal verlossen.
Wij leven in de tijd na Pasen en 
Pinksteren en vertrouwen nog 
steeds op Gods beloften. Immers 
er staat nog een groter belofte uit 
(Hebr. 4:1). Pasen: ons oog gericht 
op Jezus, de grondlegger en vol-
tooier van ons geloof (Hebr. 12:2).
Op het moment dat ik dit schrijf is 
de Nuclear Security Summit (NSS) 
volop gaande in Den Haag. Vele 
regeringsleiders uit heel de wereld 
komen samen om afspraken te 
maken over (nucleaire) veiligheid. 
Bij mij kwam die bekende zin in 
gedachten die we zo vaak aan het 
begin van de kerkdienst horen: 
“Jezus Christus (…) de overste van 
de koningen der aarde”. Er is er Eén 
die boven die machthebbers staat. 
Die biedt pas echte veiligheid en 
zekerheid.
Dat brengt mij bij de aansporing 
van de apostel Paulus aan Timoteus: 
“Bid voor alle koningen en gezags-

dragers, opdat we rustig en onge-
stoord kunnen leven, in alle vroom-
heid en waardigheid. Dat is goed 
en welgevallig in de ogen van God, 
onze redder, die wil dat alle mensen 
worden gered en de waarheid leren 
kennen” (1 Tim. 2:2-4).
“Opdat”! Wat een belofte. Wat 
mogen we veel van onze God ver-
wachten. En niet alleen wij hier in 
Nederland, in West-Europa, maar 
ook die vele mensen in Latijns-
Amerika die vragen naar onze 
boeken. Boeken met uitleg van de 
waarheid. Boeken die wijzen op de 
Bijbelse beloften.
Wij zijn alleen in staat die boeken 
te verzenden aan voorgangers en 
studenten in Latijns-Amerika, dank-
zij uw steun.
Mogen wij uw milde gaven ver-
wachten?

Klaas Mollema
voorzitter FELiRe

 
 De warmte van je geloof 

Af en toe word je erdoor verrast. 
Pas overkwam het me in de auto 
en ik kan niet ontkennen dat het 
me een warm gevoel bezorgt. Ik 
bedoel het moment dat iemand 
zonder gêne zijn geloof in Christus 
onder woorden brengt en dan 
ook nog eens op een authentieke 
manier, zodat iedereen merkt: 
dit is echt. In de auto was het een 
astrofysicus die te gast was bij een 
radioprogramma, dat zich richt op 
de wetenschap. Ik was op de te-
rugweg van een preekbeurt 
elders en de gast op de radio 
boeide me vooral door zijn en-
thousiasme waarmee hij over zijn 
vak vertelde. Maar opeens begon 
de interviewer te vragen naar het 

 ➤ lees verder op achterzijde 

geloof van deze wetenschapper.  
Hij stelde hem scherpe vragen, die  
eigen lijk allemaal te herleiden waren 
tot: hoe kan dat nou, wetenschap 
én geloof? De gast gaf bijna vrolijk 
antwoord op elke vraag en liet zich 
niets in de mond leggen. Geloof, 
dat ging voor hem dieper en verder 
dan wetenschap. 
De antwoorden van deze astrofysi-
cus waren echt interessant, maar het 
meest trof me toch zijn houding, 
dat hij niet zijn geloof relativeerde, 
maar zich eerlijk uitsprak over de 
betekenis van God in zijn leven. 
Deze houding heeft mij bemoedigd.
Nog een voorbeeld van verrast 
worden door getuigenissen is het 
40 dagen Dagboekje dat voor het 

tweede achtereenvolgende jaar in 
mijn gemeente het licht ziet. Het 
helpt je je voor te bereiden op de 
cruciale gebeurtenissen op Goede 
Vrijdag en Pasen. Aan de hand van 
teksten uit de Evangeliën schrij-
ven 40 gemeenteleden een korte 



Financieel verslag 2013

Rekening en Begroting

Inkomsten Werk.2013 Uitgaven Werk.2013

Giften Kerken 13.000 11.939 12.000 3.000 3.075 3.000

Giften Rijswijk particulier 5.000 3.860 5.000 Overige lectuur 9.000 9.000 9.000

Giften overig particulier 41.000 47.070 45.000 Verzendkosten Boeken 26.800 25.930 26.000

Collectes Kerk Rijswijk 2.200 2.463 2.500 Bijdragen/Honoraria 21.620 21.620 21.620

Diversen 1.000 677 700 5.200 5.626 5.300

4.000 21 300 Diversen 580 779 580

Totaal 66.200 66.030 65.500 Totaal 66.200 66.030 65.500

Begr.2013 Begr.2014 Begr.2013 Begr.2014

Nieuwe uitg.en herdruk.

Kosten FELiRe nieuws

Onttrekking/Donatie res.

 
 In memoriam Tjalling Huizenga

Voor een uitgebreide toelichting op de cijfers verwijs ik u graag naar onze website: www.felire.nl

Verzending boekenpakketten:
De volgende pakketten zijn in 2013 
verstuurd: Groep A (kerkleden): 
265 pakketten (251 in 2012)
Groep B (studenten): 
508 pakketten (475 in 2012)
Groep C (voorgangers): 
295 pakketten (273 in 2012)
Overigen: 42 pakketten (78 in 2012). 
In totaal zijn er dus 1110 pakketten 
verstuurd in 2013 (1077 in 2012).
Op dit moment zijn er geen wacht-
lijsten.
Verwacht wordt dat de giften van-
uit de diverse kerken verder zullen 
afnemen. 

Wat betreft de particuliere giften 
zullen de inkomsten naar verwach-
ting gelijk blijven of iets lager uit-
vallen dan het afgelopen jaar.
Voor het verwezenlijken van  
herdrukken en het vertalen c.q. 
produceren van nieuwe boeken is 
echter meer geld nodig. Wij hopen 
dan ook op extra bijdragen om dit 
mogelijk te maken.

Maart 2014, 

Gerald van Petersen, 
penningmeester FELiRe

te kunnen verrichten.’
Dat vond hij mooi, stevig, solide. 
En dat is het ook. 
Geen vluchtig werk, maar iets van 
blijvende betekenis. Daar wilde 
hij aan meewerken, met heel zijn 
kracht en al zijn verstand.

In 2006 nam hij afscheid van de 
Spanjecommissie omdat hij merkte 
dat het werk en het onderhouden 
van de vele contacten hem steeds 
meer moeite ging kosten.
Hij keek toen met ons terug op 
een mooie periode van samen-
werking, waarin prachtige studie-
boeken zijn vertaald en verspreid 
onder tienduizenden studenten en 
voorgangers in Latijns Amerika. 
Nu is zijn tijd hier vol gemaakt. 
Maar God gaat door. Hij laat niet 
los wat Zijn hand is begonnen.

Jan van Deursen 
secretaris FELiRe

De financiën in dit FELiRe Nieuws 
laten u zien wat wij afgelopen jaar 
met uw steun hebben gerealiseerd 
in cijfers. We zijn dankbaar dat de 
inkomsten zodanig uitpakten dat 
we de reserves nauwelijks hebben 
hoeven aanspreken. 
Met uw donaties hebben wij het 
volgende kunnen realiseren in 2013:

Nieuwe uitgaven en herdrukken:
De totale kosten voor de herdruk van 
de Institutie van Calvijn bedroegen 
in totaal € 18.075. Van dit bedrag is 
€ 15.000 ten laste gebracht van de 
balanspost Reservering Herdrukken.

overdenking. Met meer of minder 
inspanning, dat verschilt natuur-
lijk per persoon, formuleren zij 
hun gedachten bij de opgegeven 
tekst. Zo spreken zij zich uit, zo 
getuigen ze van hun geloof.
Wanneer ik erin lees, dan raakt 
het me enorm, die openlijke 
uiting van het geloof van mijn 
broeder of zuster. 
Een opvallende overeenkomst 
tussen die wetenschapper en de 
gemeenteleden: beide geven 
ze aan boeken bij de Bijbel te 
gebruiken, ter verdieping, om 
daardoor geïnspireerd hun geloof 
onder woorden te kunnen bren-
gen. Wij van FELiRe zijn blij met 
alle boeken in ons assortiment, 
die onze broeders en zusters in 
Latijns Amerika mede kunnen 
inspireren tot het eerlijk onder 
woorden brengen van hún ge-
loof. 
Dat velen zich daaraan moge  
warmen! 

Ds. Hans van ‘t Hoff

Op 1 februari jl. overleed onze 
broeder Tjalling Huizenga, 
83 jaar oud.
Tjal, zoals wij hem noemden, was  
vele jaren voorzitter van de 
Spanjecommissie van de Nederlands 
Gereformeerde Kerk van Rijswijk. 
Toen hij mij vroeg om lid te worden 
van deze commissie schetste hij het 
Spanjewerk als bescheiden arbeid in 
Gods koninkrijk; niet spannend, niet 
opvallend, maar wel gestaag door-
werken aan verantwoord Bijbels 
studiemateriaal in de Spaanse taal. 
Dat paste hem ook goed, dit type 
zendingswerk.

‘Literature ministry’  noemde 
hij het zendingswerk van de 
Spanjecommissie; internationaal 
bekend onder de naam FELiRe. Het 
waren zijn woorden: ‘Geen zende-
lingen maar boeken worden ‘uitge-
zonden’ om hun dienst niet 20 of  
40 jaar, maar misschien wel 100 jaar 

➤ vervolg van de voorzijde 


