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VAN DE BESTUURSTAFEL

"Zo de HEERE het huis niet 
bouwt, tevergeefs arbeiden 
deszelfs bouwlieden daaraan."
PSALM 127:1

Graag houden wij u op de hoogte van de activiteiten van het de-
putaatschap Bijbelverspreiding. In de achterliggende periode is er 
veel gebeurd. Op het personele vlak hebben belangrijke wisselingen 
plaatsgevonden. De algemeen secretaris, D. Harkes, heeft besloten 
om zich geheel op zijn uitvaartonderneming te gaan richten. Maar 
liefst ruim twaalf jaar was hij werkzaam voor Bijbelverspreiding. Het 
deputaatschap zegt hem ook vanaf deze plaats hartelijk dank voor 
zijn inzet. Na een wervingsprocedure heeft het deputaatschap de 
heer A.M. Otte uit Barneveld kunnen benoemen. Otte zal deze func-
tie combineren met een (deeltijd)baan als informatiemanager aan de 
CHE te Ede. In deze uitgave van ons blad Silas is met hem (en met zijn 
voorganger) een interview opgenomen, zodat u alvast kennis met 
hem kunt maken. Tevens kunnen wij melden dat onze medewerker 
mevrouw drs. B. van der Schoot fulltime bij ZGG in dienst is getre-
den en daarmee afscheid heeft genomen van Bijbelverspreiding. 
Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar toewijding en het belangrijke 
(pioniers)werk dat zij heeft mogen verzetten. Gelukkig blijft zij ook 
na haar uitzending als adviseur beschikbaar voor Bible and Book Mi-
nistry. In haar plaats is benoemd J.M. Schot MA uit Ermelo. De heer 

Schot was gedurende acht jaar werkzaam bij het Deputaatschap 
voor Israël. De laatste tijd werd hij al voor een substantieel aantal 
uren ingeleend ten behoeve van het project Bible and Book Mini-
stry. Dat beviel zo goed, dat wij verblijd zijn te kunnen melden dat hij 
nu voltijds bij Bijbelsverspreiding in dienst is gekomen. Tevens heeft 
het deputaatschap voor circa één dag per week de heer A. Jobse uit 
Dordrecht benoemd. Hij verricht werkzaamheden voor het werkveld 
in Ghana en ten behoeve van voornoemd project. Jobse is geen 
onbekende van het deputaatschap. Hij heeft van 1982-2015 in de 
commissie Dordrecht geparticipeerd. Daarbij was hij van 1996-99 als 
deputaat aan Bijbelverspreiding verbonden. De heer C. Zwanenburg 
is op vrijwillige basis aangesteld als beheerder van het magazijn met 
Russische boeken in Woerden. Wij wensen alle genoemde personen 
van harte Gods onmisbare zegen op hun arbeid toe. Moge het alles 
leiden tot uitbreiding van Zijn koninkrijk. Want ook hiervan geldt: „Zo 
de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlie-
den daaraan.” (Ps. 127:1).

Ds. W.A. Zondag, secretaris

 Ondertekening van de contracten in de consistorie van de Gereformeerde Gemeente te Gouda op 24 maart jl.
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Conferentie in Ghana

MEDITATIE

GODDELIJKE PIJLEN
Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder U vallen;
zij treffen in het hart van des Konings vijanden. 
(Ps. 45:6)

De dichter zingt een lied der liefde. Zijn hart is vervuld 
met liefde. Hij is vol van zijn Beminde. Nu heeft hij een 
begeerte die zijn Beminde betreft. Het is een begeerte die 
hij uitdrukt met het beeld van een Held. Een Held die als 
een Ruiter een paard berijdt. De dichter begeert dat deze 
machtige Held zou mogen uitgaan op Zijn paard om Zijn 
heerlijkheid te laten zien: Vertoon Uw glans, vertoon Uw 
majesteit; Rijd zegerijk in Uwe heerlijkheid (Ps. 45:2 be-
rijmd). 

Wie is die Beminde van Wie de dichter zingt? Het is Chris-
tus (zie kantt. 28 op Hebr. 1:8). De dichter verlangt sterk 
om Christus te zien uitgaan in Zijn heerlijkheid. De heer-
lijkheid van een machtige Held. 

Eigenlijk bidt de dichter om de komst en de uitbreiding van 
het koninkrijk van deze Vorst. Immers, het paard waarop 
deze Koning rijdt, is het paard van de strijd. Als de Koning 
op dit paard rijdt, gaat Hij uit om te overwinnen (Openb. 
6:2). Hij overwint het ene volk na het andere volk. Ja, hele 
volken zullen onder Hem vallen.

Om die volken te overwinnen, beschikt deze Koning over 
een wapen. Hij heeft een boog in Zijn hand (Openb. 6:2). 
Van die boog schiet Hij zijn scherpe pijlen. Een pijl is maar 
een wonderlijk en eenvoudig middel om hele volken te 
overwinnen. Hele volken worden door dit wapen getroffen 
en zij vallen neer. De overwonnen vijanden zijn ontelbaar 
als het zand der zee. Toch is het geen massavernietigings-
wapen, maar worden de vijandige tegenstanders één voor 
één getroffen door een pijl in eenvoudigheid geschoten. 
Zoals een pijl van grote afstand geschoten wordt en on-
verwachts treft, zo worden de vijanden als een vogeltje 
uit de boom geschoten. Voor het schieten van de pijlen is 
een krachtige boog nodig. Dat is de kracht van Gods Geest. 

Daarom zijn het pijlen die hun doel nooit missen. Als deze 
Koning een pijl aanricht op Zijn boog dan raakt die pijl al-
tijd zijn doel. 

Het zijn pijlen die treffen in het hart van ’s Konings vij-
anden. Zij treffen; zij doden niet. Toch zijn degenen die 
getroffen worden, dodelijk verwond. Ze sterven zonder te 
sterven. Ze komen aan Zijn voeten en gaan verloren zon-
der verloren te gaan. Ze zijn verwond met een wond die 
alleen maar te genezen is wanneer gebogen wordt onder 
deze Koning. Dat is zeer wonderlijk. Deze pijlen worden 
afgeschoten niet om vijanden te vernietigen, maar om ze 
tot Zijn vrienden te maken. 

Tenslotte zijn de pijlen wapens van liefde. Het zijn pijlen 
die deze Koning Zijn eigen bloed gekost hebben. Dat is wel 
het meest wonderlijke van iedere pijl die geschoten wordt. 

Deze pijlen worden nog in eenvoudigheid geschoten. En zij 
treffen. De dichter was zelf getroffen. Bent u ook al getrof-
fen? De dichter zag er naar uit dat anderen getroffen zou-
den worden. Ziet u daar ook naar uit? De dichter smeekte of 
deze Koning zegerijk en voorspoedig wil rijden op ’t zuiv’re 
woord der waarheid. U ook? Dan krijgt dat werk van pijlen 
schieten de liefde van een overwonnen hart.

Ds. G.P. van Nieuw Amerongen, deputaat
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INTERVIEW

ZEGEN OP CONFERENTIES 
IN INDIA EN GHANA

„Tijdens een van de conferenties in Ghana kwam 
een vrouw, moeder van een groot gezin, naar mij 
toe. Ze wilde graag een Bijbel hebben. Ik gaf haar 
mijn eigen Engelse Bijbel. Twee jaar later kwam 
dezelfde vrouw tijdens een conferentie naar mij 
toe. Ik kon zien dat de gekregen Bijbel goed ge-
bruikt was.”

„Het gezin van deze vrouw had het fi nancieel niet makkelijk. Wij heb-
ben toen geld gegeven en daarvan heeft deze mevrouw zelf kippen 
en een geit gekocht. Dat was voor hen een groot geschenk. Ze noem-
den die: Rev. Sonnevelt en Dennis Harkes Farm.”

Aan het woord is D. Harkes. Eind februari nam hij afscheid als alge-
meen secretaris van Bijbelverspreiding.

Hoe ben je bij het deputaatschap terechtgekomen?
„In 2009 had ik naast mijn eigen begrafenisonderneming wat ‘tijd 
over’. In De Saambinder stond een oproep om te solliciteren naar 
de vacature van algemeen secretaris, in de plaats van de heer W.Chr. 
Hammink. Sommige mensen –zoals ds. E. Hakvoort, destijds lid– 
vonden de functie wel bij mij passen. In die tijd was er juist een zan-
gavond in Boskoop, waaraan voorlichter J.C. Heijboer een bijdrage 
leverde. Dat sprak mij erg aan. Kort daarna heb ik gesolliciteerd op de 
vacature. Na twee gesprekken ben ik aangenomen.”

Kun je enkele hoogtepunten uit uw werk noemen?
„Najaar 2009 begon ik met mijn werk voor Bijbelverspreiding. Najaar 
2010 bezocht ik een conferentie in India. Op het werkveld in Ghana 
kwam ik voorjaar 2010 voor het eerst, met mijn voorganger Ham-
mink. Het eerste jaar kwam ik wel drie keer in Ghana. Het waardevol-
le aan de werkbezoeken vond ik de ontmoeting met de deelnemers 
aan de conferenties en het bezoek aan de boekwinkel in Accra.”

Kun je iets vertellen over een reis naar Oost-Europa?
„Diverse keren ben ik in Kiev (Oekraïne) en Minsk (Rusland) geweest 
voor ontmoetingen met de Russische vertaalsters. De reizen waren 
bedoeld om af te stemmen over het vertaalwerk en fi nanciële zaken 
te regelen. De eerste tijd gingen we twee keer per jaar: in mei naar 
Kiev en in september naar Minsk. Later werd het in overleg met ds. 
S. Maljaars een combireis van een week naar beide plaatsen. Dat was 
een stuk effi  ciënter.” 

Harkes herinnert zich de goede gesprekken met vertaalster Irina Ma-
zepa en haar man Alexander, predikant in Kiev.
In de begintijd namen de reizigers in de koff er grote hoeveelheden 
contanten mee, omdat overboeken nog niet mogelijk was. Mevrouw 
Harkes vertelt: „Op een keer ging ik naar de Rabobank om een groot 
geldbedrag voor een aanstaande reis op te halen. De medewerker 
begon luid en duidelijk € 15.000 uit te tellen. Vervolgens moest ik 
met het bedrag over straat naar huis. Erg veilig voelde ik me niet. Het 
was gelijk de laatste keer dat ik zoiets ondernam.”
Harkes haakt hierop in. Ik zei een keer tegen de deputaten: „De eerste 
de beste Rus die me op m’n rug tikt, krijgt het geld mee.”
Het hele gezin was overigens bij de reizen van pa Harkes betrokken. 
Ze brachten en haalden hem van en naar Schiphol.

  D. Harkes, algemeen secretaris 2009 - 2022
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Waren er ook dieptepunten?
„Moeilijk was dat in coronatijd ruim twee jaar lang de conferenties in 
India en Ghana niet door konden gaan. Het was demotiverend om 
tijdens deputatenvergaderingen steeds opnieuw te moeten consta-
teren dat allerlei bijeenkomsten en conferenties niet georganiseerd 
konden worden.” 

Willen jullie nog iets meegeven aan de lezers?
„Gedenk het werk van Bijbelverspreiding. Beschouw dit belangrijke 
werk van lectuurverspreiding niet als ondergeschoven kind. Eigenlijk 
het gehele werk van Bijbelverspreiding wordt zelden of nooit aange-
haald in het gebed in de kerk. Digitale boeken hebben de toekomst. 
Daarom is het werk voor het project Bible and Book Ministry van 
groot belang.”

Levensloop:
D. (Dennis) Harkes (1974, 'jaar van de oliecrisis').
Getrouwd, 6 kinderen (5 zonen, 1 dochter)
In 1996 via een studentenbaan in de uitvaartsector terechtgekomen.
Sinds 2001 eigenaar begrafenisonderneming, daarnaast sinds 2009 
parttime algemeen secretaris DBV
Nevenfuncties: leidinggevende +12 JV en secretaris pkv-afdeling 
SGP Alphen aan den Rijn

J.M. Schot, projectcoördinator / algemeen secretaris a.i.

Afscheid 
en intrede
OVERDRACHT PROJECTCOÖRDINATORSCHAP

Per 15 april heeft mevrouw B. van der Schoot uit Gouda haar werk-
zaamheden als projectcoördinator van Bible and Book Ministry (Di-
gitaal Lectuurproject) beëindigd. Als ‘senior advisor’ zal zij nog een 
adviserende rol behouden. Haar werkzaamheden zijn inmiddels 
overgenomen door J.M. Schot uit Ermelo, die eerder parttime als pro-
jectmedewerker aan Bible and Book Ministry verbonden was.

In de maand maart is het werk door mevrouw Van der Schoot aan de 
heer Schot overgedragen. In dat kader zijn er digitale ontmoetingen 
geweest met uitgeverij Speiro in Hyderabad en vertaalcoördinatoren 
(India). Ook zijn er overlegmomenten georganiseerd met vertalers in 
Indonesië en Oekraïne.

Mevrouw B. van der Schoot

 Overleg met het team van Speiro (10 maart)

 Overleg met vertalers in Indonesië (16 maart)

 Overleg met de vertaalcoördinatoren uit India: ds. Luke, 
ds. Daniel en ds. Sujoy (29 maart)

 Overleg met een van de Oekraïense vertaalsters (16 maart)
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INTERVIEW

Planten en 
nat maken

Hij groeide op in Albanië, als zoon van zendeling 
J. Otte, en woonde daar van zijn 9e tot zijn 18e. 
Ook zijn middelbare schooltijd bracht hij daar door. 
„Een bepalende tijd in je leven.” Na zijn terugkeer 
uit Albanië bezocht hij het land diverse keren. Nu 
wil hij zich, naast een deeltijdbaan als informatie-
manager bij de Christelijke Hogeschool Ede, graag 
inzetten voor het werk van Bijbelverspreiding, om 
anderen met het Evangelie te bereiken.

Gevraagd naar zijn motivatie om te solliciteren als algemeen secreta-
ris antwoordt Adriaan Otte (36): „Sinds 2018 ben ik bij Bible and Book 
Ministry (BBM) als vrijwillig adviseur betrokken. BBM is een schitte-
rend project. Het is bijzonder om op een nieuwe digitale manier –via 
internet / social media– mensen met het Evangelie te bereiken.” Hij 
voegt eraan toe: „Doordat ik opgroeide in Albanië ben ik altijd al erg 
internationaal georiënteerd geweest. Zo was ik bijvoorbeeld lid van 
de commissie Internationaal van de SGP-Jongeren, waarvoor ik werk-
bezoeken aan Moldavië en Roemenië bracht.”

Betrokken
Tot op heden was Adriaan vanaf de zijlijn bij het werk van Bible and 
Book Ministry betrokken. „Vanuit mijn werk als informatiemanager 
op de CHE breng ik een bepaalde expertise mee. Op strategisch en 
digitaal gebied hoop ik iets voor het werk van Bijbelverspreiding te 
mogen betekenen. Na vijftig jaar staat Bijbelverspreiding nu ook op  
een kantelpunt (digitalisering). Ik vind het mooi om nu ook in mijn 
werkzame leven iets te mogen betekenen in Gods Koninkrijk. De 
Heere werkt heel wonderlijk. Wij mogen planten en natmaken. God 
zal de wasdom geven.”  

Spiegel
Buitenlandse christenen houden ons een spiegel voor in hun honger 
en dorst naar het Woord van God. Vaak zijn de volle boekenkasten 
met onder andere reformatorische en puriteinse werken die ongele-
zen blijven dan beschamend.

Takenpakket
Per augustus treedt Adriaan in dienst. De volgende taken is hij dan 
van plan op te pakken:
• Contact houden met andere deputaatschappen en mensen op 

het werkveld en de werkers
• Zoeken naar nieuwe wegen en initiatieven
• De achterban meer bij het werk betrekken
• Samenwerking met andere (interkerkelijke) non-proforganisaties
• Jongeren en kinderen bij het werk betrekken door voorlichting 

te geven en acties op scholen op te zetten, zo mogelijk samen 
met andere organisaties.

Personalia:
Adriaan Otte (1985), getrouwd met Inge de Pater.
Woonachtig in Barneveld en lid van de plaatselijke Gereformeerde 
Gemeente (‘centrum’)
Vijf kinderen in de leeftijd van 2-11 jaar.
Adriaan studeerde informatica, bouwkunde (HBO duaal). Daarna 
volgde hij de master Business Information. Hij was bouwkundig te-
kenaar. Momenteel is hij docent en informatiemanager op de CHE. 
Naast zijn werk als algemeen secretaris blijft hij informatiemanager.

J.M. Schot, projectcoördinator / algemeen secretaris a.i.

Adriaan Otte
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Geestelijk voedsel in oorlogsgebied

Stichting Mirwam is de afgelopen weken volop bezig om te voorzien 
in de nood onder de Oekraïense bevolking. Artikelen ter leniging 
van de eerste levensbehoeften worden via bestelbusjes bij mensen 
aan de deur gebracht. Ook wordt geestelijke lectuur meegenomen. 
De chauff eurs doen dit met gevaar voor eigen leven. Het is voor hen 
geen overbodige luxe om kogelwerende vesten te dragen. Opge-
merkt mag worden dat de afgelopen weken geen enkele medewer-
ker gewond is geraakt dan wel is omgekomen. 

Het voornemen is om binnenkort op grote schaal sleutelhangers te 
gaan verspreiden. Op de achterkant staat een QR-code die verwijst 
naar de website bibleandbookministry.com Op deze website staan 
zeventig Russische boeken.

De kracht van het gebed
CIP publiceerde onlangs een foto van een groep christenen in een 
metrostation. Deze mensen schuilden daar tegen de vallende bom-
men en rondvliegende granaten. Met elkaar zongen zij intussen psal-
men en geestelijke liederen. Om stil van te worden… Dan wordt de 
beleving van Psalm 91 in praktijk gebracht. Schuilen bij de Allerhoog-
ste… vernachten in de schaduw van Zijn vleugelen (Ps. 91:1).

Bericht van vertaler Irina (Kiev), 5 maart:
“We zijn in leven. Kiev staat nog. We zijn dankbaar voor al jullie ge-
beden. We zien de barmhartigheid van onze God iedere dag. Alleen 
Hij kan vrede in ons hart geven in deze moeilijke tijd. Veel mensen 
vluchten nu uit Kiev, maar God liet ons duidelijk weten dat we hier 
moeten blijven om de mensen die achterblijven te helpen. We leren 
echt de kracht van het gebed. Gisteravond hoorden we dat Kiev ge-
bombardeerd werd. Vanuit het raam zag ik twee rode wolken. Ik be-
gon te bidden en vroeg God om de raketten te stoppen en de levens 
van mensen te redden. Terwijl ik aan het bidden was, veranderden 

deze twee wolken langzaam in glinsteringen die al snel op palmen 
leken. Het was alsof God me liet zien dat Zijn liefdevolle armen Kiev 
beschermen en dat het hele hemelrijk van Hem is.

Ook gaf de Heere Alexander het inzicht dat er spoedig een oorlog 
met Rusland zou komen. We hadden daarom al de nodige voorbe-
reidingen getroff en. We hebben elektriciteit, water, warmte, eten en 
zelfs internet. Ik ga door met het vertalen van het boek ‘De vrouw 
met het Boek’. Het is een echte hulp voor ons. We bewonderen de 
hoofdpersoon, die haar hele leven heeft gegeven om het Evangelie 
aan de chinezen te brengen.

Maar het belangrijkste: we vragen alle mensen om zoveel mogelijk 
informatie over de oorlog in Oekraïne te geven. Veel mensen in de 
wereld geloven vanwege Russische propaganda dat er een burger-
oorlog gaande is in Oekraïne en dat er geen Russische troepen in ons 
land zijn. Tegelijkertijd bombardeert het Russische leger vreedzame 
steden. Ze richten zich op woonhuizen, ziekenhuizen, treinstations 

Veel gevraagde Russische kinderboeken: Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen (H. van Dam), Christinnereis (A.C.H. van Vuuren) en 
Het levenslied van Robert (M.H. Karels-Meeuse)

Sleutelhangers met QR-code bibleandbookministry.com
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WILT U ONS STEUNEN?
Wilt u meehelpen aan de verspreiding 
van Gods Woord door middel van
Bijbel- en lectuurverspreiding, dan kunt 
u dat doen door het deputaatschap
Bijbelverspreiding fi nancieel te steunen.

IBAN: NL81 RABO 0322 4223 29
t.n.v. Deputaatschap Bijbelverspreiding 
Woerden

www.bbministry.com
www.bibleandbookministry.com

en bussen met vluchtelingen. De Russen gebruiken verbo-
den wapens, zoals vacuümpompen, clusterbommen en 
bommen die fabrieken opblazen. In de eerste oorlogsdagen 
bezetten de Russen het atoomstation van Tjernobil. Gisteren 
hebben ze het grootste atoomstation van Europa in de Oe-
kraïense stad Zaporizja bezet. Vanuit vliegtuigen droppen ze 
speelgoed, rugzakken en mobiele telefoons gevuld met ex-
plosieven. We vechten met zeer gemene en wrede mensen.

Bid voor de mensen in Oekraïne. Bid voor het leger.
God zegene jullie.” 

Bericht van vertaler Irina (Kiev), 9 april:
De onrechtvaardige, meedogenloze oorlog die Rusland te-
gen Oekraïne heeft ontketend duurt voort. Een week gele-
den, toen het Oekraïense leger Gostomel, Bucha en Irpin be-
vrijdde –steden die in de buurt van Kiev liggen– huiverde de 
hele wereld bij het zien van de wreedheid van het Russische 
leger: burgerauto's met mensen erin worden verpletterd 
door Russische tanks, honderden burgers, naakt en half ont-
kleed, gedood in de straten, beroofd en verwoeste huizen... 

Het is moeilijk om naar zulk nieuws te luisteren en video's 
uit deze steden te bekijken... maar de mensen moeten de 
waarheid weten. (…) Oekraïne vecht met geen mens. Dit is 
een geestelijke oorlog. 

Beste vrienden, we danken u voor uw hulp. Nu vragen we u 
te bidden voor de slachtoff ers van de Russische bezetting: 
voor verkrachte tieners en vrouwen, voor vluchtelingen, 
voor miljoenen Oekraïners die nu geen huis hebben, maar 
alleen wat ze in handen hebben.

Inzamelingsactie AH Ugchelen

 Oekraïense Bijbel en 
eenvoudige Russische 

Bijbelverhalen voor 
kinderen in een 

woonboerderij in Markelo 
waar vluchtelingen 

verblijven.

Ophalen vluchtelingen bij de grens Hongarije - Oekraïne

 Geestelijk voedsel dat wordt 
verspreid via noodhulptransporten


