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                                                                                     Brief nr.25 d.d. 23 november 2002

 W E R K G R O E P

 TERUG NAAR DE BIJBEL
            

Beste broeders,zusters, voorgangers en oudsten

In onze laatste brief nr.24, d.d. 8 april 2002 maakten wij melding van de slechte medische
toestand van Rien van de Kraats. In verband hiermee is de uitgave van de “zomerbrief”
komen te vervallen. Wij zijn nu toe aan de publicatie van de ”najaarsbrief”. Deze krijgt u nu
voor u, echter in de vorm van een mededeling. Op 17 juni jl. heeft Rien een bypassoperatie
ondergaan (5 stuks) en zijn tevens de tevens de gevolgen van een eerder hartinfarct
“gerepareerd”. De operatie is goed gelukt en dat is reden tot dankbaarheid. Helaas openbaarde
zich parallel aan de hartproblemen, de ziekte polyneuropatie(vrij onbekend) in zijn lichaam.
Dit is een ziekte, die het uiteinde van de zenuwen aantast en die begint in de tenen en de
toppen van de vingers. Een uiteindelijke verlamming kan het gevolg zijn. Nu is deze ziekte al
ongeveer dertien jaar geleden ontdekt en is deze al die jaren behandeld met medicijnen onder
begeleiding van een neuroloog van het Acad. Ziekenhuis in Groningen. Helaas is de ziekte nu
toch doorgebroken en geeft het Rien zodanige problemen, dat hij gebruik moet maken van een
rollator en een rolstoel. Hoewel er via de neuroloog gewerkt wordt aan een verbetering van de
toestand, moet er toch rekening gehouden worden met blijvende fysieke problemen in de
toekomst.
Gezien deze medische problemen, die uiteraard ook een grote druk leggen op zijn vrouw Dik,
een trouwe medewerkster van de werkgroep, hebben wij ons ernstig beraden over de toekomst
van de werkgroep Terug naar de Bijbel. U, als lezer van onze brieven, zult zich misschien
afvragen, waarom de ziekte van één lid van de werkgroep bepalend kan zijn voor het hele
werk. Het antwoord is heel eenvoudig. Rien en Dik van de Kraats, gepensioneerd en
gemiddeld 67 jaar, zijn in feite de enige fulltimers. De overige drie leden hebben hun eigen
banen. Daarnaast zijn er vier ondersteunende leden, verspreid wonend in Nederland, die de
conceptbrieven doornemen en hun commentaar geven op de inhoud. Problemen bij de
fulltimers geven automatisch problemen bij de werkgroep.
Welnu, wij hebben besloten de activiteiten van de werkgroep te gaan beperken, maar wel als
werkgroep te blijven bestaan. De beperking houdt in, dat wij vanaf heden geen grote
publicaties meer zullen uitgeven. Vanaf 1995 tot april 2002  zijn er 24 brieven over zeer
belangrijke onderwerpen door de werkgroep uitgegeven. Wij gaan ervan uit, dat de inhoud
van deze stukken ook in de toekomst door u geraadpleegd en gebruikt kan worden. Hoewel de
datum van de brieven een verouderde inhoud vermoedt, zal toch blijken, dat het meeste nog
van toepassing is op het heden. Als u hiermee genoegen neemt en sommige toch wel
achterhaalde feiten als zodanig behandelt, dan heeft u aan de totale inhoud een goede bron
van informatie. Dit geldt voor zowel leidinggevenden in de gemeenten, als voor de overige
lezers. Bijgaand vindt u een volledige lijst van de globale inhoud van de brieven naar
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onderwerp en personen. Omdat de werkgroep blijft bestaan, is het voor u te alle tijden
mogelijk om een ontbrekende brief op te vragen.
Geen grote publicaties meer houdt niet in dat wij stil blijven zitten. Wij zullen blijven
doorgaan met informatie in te winnen door boeken, bladen  en ander materiaal te verzamelen
en door te nemen. Voor u geldt daarom, dat u bepaalde vragen aan ons kan blijven stellen en
dat u van ons een zo volledig mogelijk antwoord mag verwachten. Dit betreft, zoals u van ons
gewend bent, altijd alleen maar vragen over valse en buitenbijbelse leringen. Vragen over
geestelijke zaken, die thuis horen in gemeenten, moeten ook met en door de gemeenteleiding
behandeld worden. Hierin hebben wij geen taak.
De communicatie per telefoon kan gewoon doorgaan. Degenen die liever per e-mail
corresponderen kunnen dit naar behoefte blijven doen. Uiteraard worden brieven per gewone
post ook gewaardeerd en beantwoord. Als u meent dat bepaalde artikelen of stukken voor de
werkgroep belangrijk zijn, geef ons dan een seintje of stuur een kopie.
Hoe voelen wij ons, nu wij u dit alles moeten berichten? Terneergeslagen, teleurgesteld,
gefaald, ontmoedigd? Neen, zeker niet. Uiteraard hebben wij verdriet omtrent het “moeten”
opgeven van verdere publicaties. Ondanks dat het maken van de uitgaven ons veel energie en
tijd kost, heeft het ons ook veel geestelijke voldoening gegeven. Dit zullen wij zeker missen.
Gelukkig blijft de rest van het werk doorgaan en blijft de doelstelling Terug naar de Bijbel
bestaan. Wij hebben daarom per uitzondering de kop van deze brief anders gemaakt. Het is
qua lay-out geen fraai gezicht, maar het benadrukt onze bedoelingen.
Jezus spreekt over twee wegen die wij op aarde kunnen gaan, de brede weg of de smalle weg.
“Gaat in door de enge poort, want wijd is (de poort) en breed de weg, die tot het verderf leidt,
en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort en smal is de weg, die ten leven
leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht
tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen
kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?” (Mat.7:13-16) Wij
hopen, dat onze waarschuwingen van de afgelopen jaren de lezers hebben geholpen op de
smalle weg te blijven. Onze wens is, dat u in de toekomst op de smalle weg zult blijven. Als
wij u hierbij van dienst kunnen zijn, is dat voor ons geestelijke vreugde.

Zakelijke opmerking: U vindt bij deze brief geen acceptgirokaart. Wij hebben op dit moment
genoeg in kas om de kosten van deze brief en andere lopende kosten te betalen. Dus vragen
wij u geen geld meer te sturen. Mocht dit in de toekomst wel weer nodig zijn, dan hoort u van
ons. Ieder, die in de afgelopen jaren een steentje heeft bijgedragen om het werk draaiende te
houden, zijn wij dankbaar.   
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