
VERZAMELING J. WERKMAN 

1951, 1961, 1962 

 

 

Stukken betreffende een door prof. dr. B. Holwerda te houden spreekbeurt voor de afdeling Overijssel 

van de Gereformeerde Jongelingsverenigingen 

1950, 1951 

 3 stukken 

 

Brief waarbij ds. J.A. Vink te Amersfoort de afdeling Overijssel van de Gereformeerde 

Jongelingsverenigingen mededeelt bereid te zijn te komen spreken op 22 mei 

1961 

 1 stuk 

 

Brief waarbij ds. D. van Dijk te Groningen de Gereformeerde Jeugdcentrale te Kampen mededeelt 

gaarne te zullen voldoen aan een indertijd voorlopig gemaakte afspraak 

1961 

 1 stuk 

 

Brief waarbij ds. F. Slomp te Noordwolde (Frits de Zwerver) de Gereformeerde Jeugdcentrale te 

Kampen verzoekt om opgave van het gewenste aantal gestencilde exemplaren van de tekst van een door 

hem op 4 mei gehouden toespraak voor de NCRV 

1961 

 1 stuk 

 

Concept van een artikel van prof. dr. H.R. Rookmaker over evangelisatie ten behoeve van Pro Lege-

Grege-Rege, het handboekje van de afdeling Overijssel van de Gereformeerde Jeugdverenigingen 

1961? 1 stuk 

 

Kopieën van het artikel van prof. dr. H.R. Rookmaker zoals afgedrukt in het bovengenoemde 

handboekje 1961/1962 

1961? 1 stuk 

 

Concept van een artikel van ds. G. Visee te Kampen over de belijdenisgeschriften van de kerk ten 

behoeve van Pro Lege-Grege-Rege, het handboekje van de afdeling Overijssel van de Gereformeerde 

Jongelingsverenigingen 

1962? 1 stuk 

 

Kopieën van het artikel van ds. G. Visee zoals afgedrukt in het bovengenoemde handboekje 1962/1963 

1962? 1 stuk 

 

Brief waarbij de evangeliste Z.A. Hendriks te Kampen de plaatselijke Gereformeerde Jeugdcentrale 

mededeelt op 18 oktober helaas niet te kunnen optreden als spreekster in verband met een andere 

verplichting, met de concept-tekst van een bespreking van het door haar zuster K. Hendriks geschreven 

boek Veertig jaar evangeliste 

1962 2 stukken 

 

Tekst van een stukje ten behoeve van het Gereformeerd Gezinsblad waarbij kandidaat Jan Veenhof te 

Kampen mededeelt dat hij een benoeming heeft aanvaard tot docent aan het Predigerseminar bij Bazel, 

met een begeleidende brief aan zijn vriend Hans Werkman. c. 1965 

 

 1 stuk 


