
 

BIBLE BELT BIBLIOGRAPHY 

 

Deze voorlopige bibliografie betreft de geschiedenis van de Dutch Bible Belt / bevindelijk 

gereformeerden / reformatorische zuil  vanaf ongeveer 1850. De bibliografie is selectief en 

beperkt: uiteraard is er veel literatuur over orthodox-protestantisme in het algemeen die ook 

voor het bevindelijk gereformeerde segment van belang is. Er is een grove rubricering 

aangebracht en binnen de rubrieken wordt een chronologische volgorde gehanteerd. De 

gehele indeling blijft vatbaar voor verbetering of verfijning: bij de samenstelling stond de 

praktische gebruikswaarde voorop, niet een professionele publicatie. 

 

Aanvullingen welkom! Email f.a.van.lieburg@vu.nl 

 

 

 

Algemene oriëntaties 

 

Anne van der Meiden, De zwarte-kousen kerken: portret van een onbekende bevolkingsgroep 

( Utrecht 1968); idem,, Welzalig is het volk. Een bijgewerkt en aangevuld portret van de 

zwarte-kousen kerken (Baarn 1976); idem, ‘De zwarte kousen kerken’. Bevindelijk 

heroverwogen portret (Baarn 1993) 

 

C.S.L. Janse, Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de 

emancipatie van de bevindelijk gereformeerden (Houten 1985) 

 

H.C. Stoffels (red.), Bevindelijk gereformeerden (Amsterdam 1993) 

 

Gertjan van Dijk, Het geloof der vaderen. De denkwereld van de bevindelijk gereformeerden 

(Nijmegen 1996) 

 

H. Natzijl, J. Mastenbroek, A. Bel, In beeld gebracht : twee eeuwen kerkelijk leven (Houten 

1997) 

 

J.A. Coster e.a., De eeuw in het hart. De bevindelijk gereformeerden op weg naar de 

eenentwintigte eeuw (Houten 1998) 

 

Jan Zwemer, De bevindelijk gereformeerden (Kampen 2001) 

 

F. van Holten, De tale Kanaäns (Kampen 2004) 

 

M. Golverdingen, Kleine geschiedenis van de gereformeerde gezindte : een ontwikkeling in 

hoofdlijnen (Heerenveen 2006) 

 

Willem Oosterbeek, Gordel van God : een voettocht langs ’s Heeren wegen (Wormer 2006) 

 

Lieburg, Fred van (red.), Refogeschiedenis in perspectief. Opstellen over de bevindelijke 

traditie (Heerenveen 2007) 
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Lieburg, Fred van, De bijbelgordel in Nederland, in: Willem Bouwman e.a. (red.), Geloof in 

Nederland (Zwolle/Utrecht 2009), 1001-1032 (aflevering 32). Herdrukt in: Willem Bouwman  

e.a. (red.), Geschiedenis van het christendom in Nederland (Zwolle: Waanders, 2010) 

 

José Baars, Licht onder de zwaren - belevenissen van een buitenstaander in de biblebelt 

(Kampen 2013) 

 

 

Bronnenpublicaties en naslagwerken 

 

G.H. Kersten, Hoort de roede. Deel I: Partijredes uitgesproken door Ds. G.H. Kersten op 

algemene (jaar)vergaderingen van de Staatkundig Gereformeerde Partij in de periode 1926-

1936 (Apeldoorn 1981); G.H. Kersten en P. Zandt, Hoort de roede. Deel II: Partijredes 

uitgesproken door Ds. G.H. Kersten en ds. P. Zandt op algemene (jaar)vergaderingen van de 

Staatkundig Gereformeerde Partij in de periode 1937-1951 (Apeldoorn 1981) 

 

A. Bel e.a. (red.), De vereniging van 1907 : de vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten 

en de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis (Houten 1984) 

 

J. de Haas, Gedenkt uw voorgangers 5 delen (Haarlem 1984-1989) 

 

End, Th. van den, De Gereformeerde Zendingsbond 1901-1961 Nederland-Tanah Toraja 

(Driebergen 1985) 

 

G.H. Kersten e.a., Vooroorlogse SGP-geschriften (Apeldoorn 1986) 

 

A. Bel e.a. (red.), Predikanten en oefenaars : biografisch woordenboek van de Kleine 

Kerkgeschiedenis, 5 delen (Houten 1988-1999) 

 

J. Roos (ed.), De waarheid hogelijk geboden, (Psalm 119:138b) : verslagen van inleidingen 

gehouden op de thema-avonden van de VBSO 1993/1994 over de Gereformeerde Gemeenten 

tussen 1930 en 1950 (Veenendaal 1994) 

 

 

Gedenkboeken 

 

Bieshaar, W., De Gereformeerde Zendingsbond na 25 jaren: 1901-1926. Gedenkboek (Den 

Haag 1926) 

 

Gedenkboek [van de] Gereformeerde bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in 

de Nederl. Hervormde (Gereformeerde) Kerk, 1906-1931 (Veenendaal 1931) 

 

Gedenkboek van den Bond van Nederlandsch Hervormde Jongelings Vereenigingen op 

Gereformeerden Grondslag 1910-1936 (Utrecht 1937) 

 

Gedenkboek, uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van de Bond van Ned. 

Hervormde Jongelingsverenigingen op Gereformeerde Grondslag, 1910-1950, en het 25-jarig 

jubileum van de Bond van Nederl. Hervormde Meisjesverenigingen op Gereformeerde 

Grondslag, 1926-1951 (Hilversum 1951) 

 



Goedhart, J. (red.), Gedenkboek van de Ned. Herv. Zondagsscholenbond op G.G. 1928-1953 

(z.p. 1953) 

 

Velema, J.H. (red.), Van strijd en kracht 1904-1954. Gedenkboek Bond van Christelijke 

Gereformeerde Jongelingsverenigingen (Delft 1954) 

 

Timmer, J.J. (red.), Gedenkboek. Gereformeerde Bond tot Verbreiding en Verdediging van de 

Waarheid in de Nederlands Hervormde (Gereformeerde) Kerk, 1906-1956 (Woerden 1956) 

 

J. van der Graaf, Delen of helen? Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde 

Bond, 1906-1951 (Kampen 1978) 

 

Vroegindeweij, W., e.a., Onze blijvende opdracht. 50 jaar zondagsscholenbond (z.p. 1979) 

 

Graaf, J. van der (red.), Beproefde trouw. Vijfenzenventig jaar Gereformeerde Bond in de 

Nederlandse Hervormde kerk (Kampen 1981) 

 

Z. Crum-Nieuwland e.a. (red.), ’k Zal gedenken. Portret van 75 jaar Gereformeerde 

Gemeenten (Woerden 1981) 

 

M. Drayer e.a., En toch niet verteerd : uit de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde 

Kerken sinds 1892 (Kampen 1982) 

 

Terlouw, A.J. (red.), Tezaâm verbonden. Jubileumbundel ter gelegenheid van het 75-jarig 

bestaan van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (Bilthoven 1985) 

 

D. Slagboom e.a., Woord en wet 1918-1988 : 70 jaar SGP (‘s-Gravenhage 1988) 

 

W. van ’t Spijker e.a. (red.), Een eeuw christelijk-gereformeerd : aspecten van 100 jaar 

Christelijke Gereformeerde Kerken (Kampen 1992) 

 

J. Mulder e.a., Van goedertierenheid en trouw : 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Partij : 

1918-1993 (’s-Gravenhage 1993) 

 

M. Golverdingen e.a., Om identiteit en kwaliteit : 75 jaar Vereniging voor Gereformeerd 

Schoolonderwijs, 1921-1996 (Ridderkerk 1996) 

 

L. Vogelaar, Een gedenksteen opgericht : facetten uit de geschiedenis van de Gereformeerde 

Gemeenten in Noord-Amerika (Houten 1998) 

 

End, Th. van den, en H. van ’t Veld (red.), Met het Woord in de wereld : de Gereformeerde 

Zendingsbond van 1901 tot 2001 (Zoetermeer 2001) 

 

T. Brienen, De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland : haar ontstaan, 

ontwikkeling, activiteit, identiteit en perspectief (Kampen 2002) 

 

Graaf, J. van der, Delen of helen? Kroniek van hervormd kerkelijk leven in en met de 

Gereformeerde Bond, 1951-1981 (Kampen 2002) 

 



L. Vogelaar, In verafgelegen streken : schetsen uit het kerkelijk leven van de Nederlandse 

emigranten in Noord-Amerika (Barneveld 2003) 

 

A. Bel e.a. (red.), Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard I (Houten 2003); idem, De 

Alblasserwaard II (Houten 2003); idem, De Gelderse Vallei 1 (Houten 2004); De Gelderse 

Vallei II (Houten 2005) 

 

H. Hille, Tweestromenland : de geschiedenis van de oud gereformeerden in de eerste helft van 

de twintigste eeuw. Putten 1996: vervolg:  H. Hille, Samengevloeid : de geschiedenis van de 

oud gereformeerden in de tweede helft van de twintigste eeuw (Putten 2005) 

  

Vergunst, P.J. (red.), Uw Naam geef eer. Honderd jaar Gereformeerde Bond 1906-2006 

(Zoetermeer 2006) 

 

L. Vogelaar, Gedenk Zijn grote daden. Een gevarieerde bundel schetsen en verhalen uit de 

geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten (Barneveld 2007) 

 

 

Wetenschappelijke studies 

 

M. Golverdingen, Ds. G. H. Kersten : facetten van zijn leven en werk (Amersfoort 1971; 

derde herziene en uitgebreide druk Houten 1993) 

 

C. van de Ketterij, De weg in woorden Een systematische beschrijving van piëtistisch 

woordgebruik na 1900. Assen 1972 

 

H.A. Hofman, Ledeboerianen en Kruisgezinden. Een kerkhistorische studie over het ontstaan 

van de Gereformeerde Gemeenten (1834-1927) (Utrecht 1977) 

 

Driel, L. van, en I.A. Kole, Godsdienstbeleving van jongeren tussen veertien en achttien jaar. 

Een vergelijkend onderzoek gehouden op drie protestants-christelijke en drie reformatorische 

scholen voor het algemeen voortgezet onderwijs (Kampen 1983) 

 

Driel, L. van, en I.A. Kole, Bij-tijds leren geloven. Verkenning van het educatief klimaat in 

een drietal kerkelijke gemeenten (Kampen 1987) 

 

G. Dekker en J. Peters, Gereformeerden in meervoud. Een onderzoek naar levensbeschouwing 

en waarden van de verschillende gereformeerde stromingen (Kampen 1989) 

 

Rob van der Laarse, Bevoogding en Bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse 

provinciestad. Woerden 1780-1930 (Amsterdam 1989) 

 

W. Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948. Een bibliocratisch ideaal (Houten 

1990) 

 

H. Florijn, De ledeboerianen : een onderzoek naar de plaats, invloed en denkbeelden van hun 

voorgangers tot 1907 (Houten 1991) 

 

Wiegeraad, B.J., Hugo Visscher (1864-1947). ‘Een calvinist op eigen houtje’ (Leiden 1991) 

 



Jan Zwemer, In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse 

samenleving in het midden van de twintigste eeuw (Kampen 1992) 

 

A.A. van der Schans: Kuyper en Kersten : ijveraars voor herkerstening van onze samenleving 

(Leiden 1992). 

 

C. de Gast, Godsdienst en samenleving in het land van Heusden en Altena. Confessie, 

bevinding en verzuiling 1900-1961 (Tilburg 1993) 

 

H. Florijn, J. Mastenbroek (red.), Gerrit Hendrik Kersten : grenswachter en gids van de 

Gereformeerde Gemeenten (Kampen 1993) 

 

Jan Zwemer, Het gevaar van het hellend vlak : de Gereformeerde Gemeenten en de SGP in 

historisch perspectief (Kampen 1994) 

 

H. Hille en J.M. Vermeulen, In de schaduw van het kerkelijk leven : de geschiedenis van de 

kleinste kerkverbanden binnen de gereformeerde gezindte in de twintigste eeuw (Kampen 

1995) 

 

Hijme Stoffels, Als een briesende leeuw. Orthodox-protestanten in de slag met de tijdgeest 

(Kampen 1995) 

 

Martha Pieternella Veerman, Mondig – bondig – zondig. Drie stromingen binnen de 

gereformeerde wereld in Nederland (Gorinchem 1995) 

 

Knippenberg, H. Nationale integratie en ‘etnisering’ van katholieken en protestanten: de rol 

van onderwijs. In H. te Velde en H. Verhage (red.). De eenheid en de delen. Zuilvorming, 

onderwijs en natievorming in Nederland, 1850-1900 (Amsterdam 1996) 177-196 

 

Polderman, C.P., Kerk en wereld: een studie over gereformeerden en hun uiteenlopende 

relaties met televisie in het licht van politiek, cultuur en theologie (Leiden 1996) 

 

H. Florijn, Uit de begintijd van de Gereformeerde Gemeenten : over personen en voorvallen 

uit een bevindelijk kerkverband (Kampen 1996) 

 

J. van ’t Hul en P.J. Vergunst  (red.), Levenslang leerling : een dwarsdoorsnede van een 

generatie hervormd-gereformeerde predikanten (Heerenveen 1997) 

 

Post, J.E., Gereformeerd zijn en blijven, een wankel evenwicht?! Een historisch-sociologisch 

onderzoek naar de ontwikkelingen van de Gereformeerde Kerken in Nederland, de 

Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Christelijke Gereformeerde 

Kerken in de twintigste eeuw (Heerenveen 1998) 

 

J.H.C. Blom & J. Talsma (red.), De verzuiling voorbij : godsdienst, stand en natie in de lange 

negentiende eeuw (Amsterdam 2000) 

 

Fred van Lieburg, De engelenwacht. Geschiedenis van een wonderverhaal (Kampen 2000) 

 

Fred van Lieburg, Merkwaardige voorzienigheden. Wonderverhalen in de geschiedenis van 

het  protestantisme (Zoetermeer 2001) 



 

P.J. Vergunst (red.), De kerk op adem : hervormd-gereformeerden in een driestromenland 

(Heerenveen 2001) 

 

P.J. Vergunst (red.), Dromer van een kerk : opstellen, aangeboden aan dr.ir. J. van der Graaf 

(Zoetermeer 2002) 

 

Lieburg, Fred van, Ghosts, Animals, or Angels. Christian Story-Telling in a Modern World, 

Folklore: An Electronical Journal of Folklore, vol. 20 (May 2002), 17-36 = 

http://haldjas.folklore.ee/folklore/vol20/ghosts.pdf 

 

Nicolette Hijweege, Bekering in bevindelijk gereformeerde kring. Een psychologische studie 

(Kampen 2004) 

 

M. Golverdingen, Om het behoud van een kerk : licht en schaduw in de geschiedenis van de 

Gereformeerde Gemeenten 1928-1948 (Houten 2004) 

 

Jojada Verrips, En boven de polder de hemel: een antropologische studie van een Nederlands 

dorp, 1850-1971 (Groningen 1978; nieuwe en geheel herziene en gecorrigeerde druk: 

Amsterdam 2005) 

 

M. van Campen en P.J. Vergunst (red.), Wim Verboom : ambassadeur van de catechese 

(Zoetermeer 2006). 

 

José Baars-Blom,  De onschuld voorbij... : over reformatorische cultuur en 

wereldbestormende meisjes (Kampen 2006) 

 

John Exalto, Wandelende bijbels. Piëtistische leescultuur in Nederland 1830-1960 

(Zoetermeer 2006) 

 

Lieburg, Fred van, Pietism beyond Patria: A Dutch religious heritage in North-America, in : 

George Harinck and Hans Krabbendam (eds), Morsels in the Melting Pot. The persistence of 

Dutch immigrant communities in North America (Amsterdam 2006) 43-54 

 

Lieburg, Fred van, Reformed doctrine and pietist conversion. The historical interplay of 

theology, communication and experience, in: Jan N. Bremmer, Wout J. van Bekkum and Arie 

L. Molendijk (eds), Paradigms, poetics and politics of conversion, Leuven (Peeters) 2006 

(Groningen Studies in Cultural Change, 19), 133-148 

 

Smelik, Jan, ‘Getalsmatige omvang en geografische spreiding van zogeheten gereformeerde-

bondsgemeenten in de periode 1973-2003, in: Documentatieblad Nederlandse 

Kerkgeschiedenis na 1800, 29, nr. 64 (juni 2006) 33-59 

 

Knippenberg, Hans, ‘De Gereformeerde Bond 1906-2003: omvang en geografische 

spreiding’, in: Jan J.J.M. Beenakker e.a. (red.), Landschap in ruimte en tijd (Amsterdam 

2007) 179-190 

 

Lieburg, Fred van, De engelenwacht. Aangevochten wondergeloof onder orthodoxe 

protestanten, in: Charles Caspers, Peter Nissen en Peter Raedts, Heiligen en hun wonderen. 

Uit de marge van ons erfgoed, van de late middeleeuwen tot heden (Budel 2007) 85-101 

http://haldjas.folklore.ee/folklore/vol20/ghosts.pdf


 

Lieburg, F.A. van, Bevindelijk heidendom op de Veluwe? Constructies van een regionaal 

religieus verleden. Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis 10 (2007) 44-54 

 

Lieburg, Fred van, Het punt des tijds. De ware wereld achter Knielen op een bed violen 

(Amsterdam 2008) 

 

Muynck, Bram de, Een goddelijk beroep. Spiritualiteit in de beroepspraktijk van leraren in het 

orthodox-protestantse basisonderwijs (Heerenveen 2008) 

 

John Exalto en Fred van Lieburg (red.), Spoken op het kerkhof. Verkenningen van 

protestantse vertelcultuur (Zoetermeer 2009) 

 

Lely, A.A. de, et al., Symptomen bij een depressie; bevindelijk gereformeerde versus niet-

kerkelijke patiënten, Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 279-289 

 

Post, Henk.A., In strijd met de roeping der vrouw : de Staatkundig Gereformeerde Partij en 

het vrouwenkiesrecht (Heerenveen 2009) 

 

P.J. Vergunst (red.), Dienst van mensen : een dwarsdoorsnede van een generatie hervormd-

gereformeerde predikanten (Heerenveen 2009) 

 

Oomen, Barbara, et al., Recht op verschil. Percepties en effecten van de implementatie van 

gelijkebehandelingswetgeving onder orthodox-protestanten in Nederland (Middelburg 2009) 

 

Boele, Jan, J.W. Ooms. Een biografie (Goudriaan 2010) 

 

Hofman, Mirjam, ‘“Kinderen zijn een erfdeel des Heren”. Religieuze idealen in hervormd-

gereformeerde opvoedingsliteratuur uit de periode 1970-2000’, Tijdschrift voor Nederlandse 

kerkgeschiedenis 14 (2011) 33-37 

 

Fred van Lieburg, Jeugdwerk met een watermerk. De hervormd-gereformeerde 

jeugdbeweging 1910-2012 (Zoetermeer 2012) 

 

Exalto, John, Segregatie op de bible belt: een lokaal-historisch perspectief. In: Michael Merry, 

Imane Oulali, Jan Steutel & Bas Levering (red.), Segregatie in onderwijs en samenleving. 

Bijdragen aan de Vijftiende Landelijke Pedagogendag (Amsterdam 2012) 22-30. 

 

Exalto, John, Wordt een heer. Kweekschool De Driestar en de emancipatie van de bevindelijk 

gereformeerden (Heerenveen 2012) 

 

Roeland, Johan, en Peter Versteeg, Transformations of mainline Protestantism: The rise of 

experiential religiosity. In: Paul Heelas (ed.), Spirituality in the Modern World. London: 

Routledge, 2012 

 

Ruijs, Helma, Acceptance of vaccination among orthodox protestants in The Netherlands 

(diss. Nijmegen 2012) 

 

 

Opiniërende bijdragen 



 

Graafland, C., Verschuivingen in de Gereformeerde Bondsprediking (Woerden 1965) 

 

M. Golverdingen e.a., Belijden en opvoeden. Gedachten over de christelijke school vanuit een 

reformatorische visie (Houten 1985) 

 

Vries, P. de, De weg Zijner getuigenissen. Een oproep om te volharden in de gereformeerde 

religie (Vlaardingen 1986) 

 

Graafland, C., Gereformeerden op zoek naar God. Godsverduistering in het licht van de 

gereformeerde spiritualiteit (Kampen 1990) 

 

Driel, L. van, C.G. Geluk en H. de Leede (red.), Open boek. Nadere uitwerking van de open 

brief (Zoetermeer 1991) 

 

W. Aantjes e.a, Gereformeerden en het gesprek met de cultuur (Zoetermeer 1991) 

 

A. van de Beek e.a., Het brood dat wij breken. Om de eenheid van een verdeelde kerk 

(Zoetermeer 1996) 

 

Kole, I.A., Gereformeerde gezindte Anno Domini 2000 (Kampen 2000) 

 

K. van der Zwaag, Afwachten of verwachten? : de toe-eigening des heils in historisch en 

theologisch perspectief (Heerenveen 2003) 

 

Moerkerken, A., Genadeleven en Genadeverbond. (Uitgave 2004)  

 

Adriaan van Belzen, Christen zijn in kerk en wereld. Gesprekken met bevindelijk-

gereformeerde predikanten (Kampen 2005); idem, Tussen God en de mens. Gesprekken met 

bevindelijk-gereformeerde predikanten 2 (Kampen 2006). 

 

Hans Borst, Temptatio et gaudium = Aanvechting en vreugde : een onderzoek naar de 

bevindelijk-gereformeerde spiritualiteit onder studenten SPH (Amsterdam 2006) 

 

Petra van Leeuwen, De vrouwen van de SGP (Kampen 2007) 

 

 

 

Stichtelijke (dominees)biografieën 

(te onderscheiden van primaire (auto)biografieën en bekeringsverhalen, waarvoor een aparte 

bibliografie in bewerking is) 

 

C. de Jongste, Klacht en jubel : facetten uit de "kleine kerkhistorie" rondom ds. Nicolaas 

Hendrik Beversluis (1850-1931) (Zwijndrecht 1983); herdrukt als: Lieflijkheid en 

samenbinders Facetten uit de kleine kerkhistorie rondom ds. Nicolaas Hendrik Beversluis, 

praeses synodi 1907 (Barneveld 2007) 

 

A. Bel, Leven en werk van ds. G. van Reenen (Houten 1987) 

 

A. Bel, Leven en werk van ds. H. Ligtenberg (Houten 1989) 



 

H. van der Ham, Professor Wisse : aspecten van leven en werk (Kampen 1993) 

 

H. van der Ham, Een wolk van getuigen : portretten van christelijke gereformeerde 

predikanten (Kampen 1995) 

 

H. Hille, Als een vogel uit een boom geschoten : leven en werk van ds. P. Zandt (Houten 

1997) 

 

H. Hille, Van schaapherder tot herder der schapen : leven en arbeid van ds. Hendrikus 

Roelofsen (1852-1930) (Kesteren 1997) 

 

H. Florijn en J.P. Neven, Voorgangers in de noodkerk (Kampen 1997) 

 

H. Hille, Tot een scherpe dorsslede gesteld : het leven en de arbeid van ds. P.J. Dorsman 

(1918-1981) /(Kampen 1998) 

 

H. Hille, Een leesbare brief : uit het leven van godsdienstonderwijzer W. van Leeuwen (1868-

1940) (Houten 1999) 

 

J.M. Vermeulen, Het wonderlijkste wonder : uit het leven van ds. Joh. van der Poel (Kampen 

1999) 

 

J.P. Neven, Een lichtende kaars : uit het leven van de heer A. de Redelijkheid (Kampen 1999) 

 

J.W. Lamain; H. Beijeman; H. Natzijl , Leven en werk van ds. W. C. Lamain (Houten 1999) 

 

L. Vogelaar, Dienaar in eenvoudigheid : uit het leven van ds. H. Ligtenberg jr. (1917-1992)  

(Houten 1999) 

 

A. Bel, W.B. Kranendonk , Leven en werk van ds. J. Fraanje (Houten 2000) 

 

J.M. Vermeulen, Het treffelijkste werk : uit het leven van ds. C. Smits (Kampen 2000) 

 

K. van Leeuwen-Szabala, H. Natzijl, Hij die u roept, is getrouw : uit het leven van ds. M. van 

Beek (Houten 2001) 

 

W.B. Kranendonk, Leven en werk van ds. M. Blok (Houten 2001) 

 

J. Mastenbroek (red.), In de hope des eeuwigen levens : ter nagedachtenis aan voorgangers 

van de Gereformeerde Gemeenten (Kampen 2001) 

 

J.P. Neven, De zaligheid is in geen ander : leven en werk van ds. W.L. Tukker (Bleskensgraaf 

2001) 

 

L. Vogelaar, Wachter op Jeruzalems muren : uit het leven van ds. A. Bregman (1915-1992) 

(Putten 2001) 

 

J.M. Vermeulen, Het dierbaarste geschenk : uit het leven van ds. J. van Prooijen (Kampen 

2001) 



 

A.van Voorden et al, Leven en werk van Ds. T. Dorresteijn : in leven predikant van de 

Gereformeerde Gemeente in Nederland te Opheusden (Opheusden 2001) 

 

J. Mastenbroek, Leven en werk van ds. J. D. Barth : levensschets en vier preken / ..... 2002. 

 

W.B. Kranendonk en A.F. van Toor, Al 't heidendom zijn lof getuigen! : ds. G. Kuijt, een 

pionier onder de Papoea's (Houten 2002) 

 

J.M. Vermeulen, Het uitnemendste bevel : uit het leven van ds. J. Schinkelshoek (Kampen 

2002) 
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