
Van: S. T. 

Verzonden: woensdag 13 januari 2010  -  18:00 uur 

Aan: dkleenp@kliksafe.nl 

Onderwerp: Misstanden in het kerkelijke leven 

 

Goedendag mijnheer Kleen, 

  

Zo-even heb ik de website bekeken. Ik las de verhalen rond ds. Wink, ds. Mallan en ds. 

Van de Ketterij. Het verval der kerk is onnoemelijk groot. Voornoemde predikanten 

heb ik zeer van nabij meegemaakt; mijn vader was een zielenvriend van Ds. Van de 

Ketterij en Leen Andeweg mijn buurman. Ik vind het heel erg dat alles rond ds. Wink 

nu weer opgerakeld wordt; de man werd gehaat als de pest. Het leven werd hem, al 

geruime tijd voor '1980' onmogelijk gemaakt.  

 

Er wordt in de mailwisseling met Wim vergeten wat de zgn. ‘Mallan-aanhangers’ destijds 

aangericht hebben. Dat is al begonnen met de herstelling in het ambt van Ds. Van de 

Ketterij. Gods ware geroepen knechten hadden werkzaamheden hiermee, van welk 

kerkverband ook. Geruime tijd is hij met zijn eerste vrouw, verzorgd door een echtpaar 

in Woudrichem. Elke dag was het 'kerk' in huis. Uit alle hoeken van het land, zelfs 

onder uit Limburg kwamen mensen op bezoek. Mevrouw had geen tijd om het huis 

schoon te maken. Daar zorgde de Heere voor. De parketvloer was in negen maanden 

niet schoongemaakt, geen stofje was er te bekennen. Toen dominees’ huisje in 

Alblasserdam ontruimd werd ging er veel de kraakwagen in; het was onbruikbaar. Een 

hoop oude kleren konden weggegooid worden. Maar wat gebeurde er? Dominees 

ambtskleding (18 jaar niet gebruikt) kwam als nieuw uit de kast; die kon hij zo weer 

gebruiken. 

 

Wat ds. Mallan over hem schreef in de Wachter Sions: is dit een rechte gang? slaat kant 

nog wal. Leen Andeweg is nogal eens meegereden naar Dinteloord als ds. Wink, ds. De 

Groot of ds. Van der Berg daar preekten. Wat te denken van een uitspraak in de 

Wachter Sions: “die drie leraren, ze zijn Korach, Dathan, en Abiram gelijk?” 

Op de ronduit verschrikkelijke uitspraken rond ds. Van de Ketterij is het gebeuren in 

1980 noodlottig gevolgd. 

  

Vrouw Snel uit Krimpen aan den Yssel (voorheen Rotterdam-West) was een gekende 

onder Gods ware volk. In Rotterdam-West heeft ze eens Avondmaal mogen houden, 

waar ds. Wink voorging. Of de kerk nooit uit zou gaan. Nadat die gemeente opgeheven 

was verhuisde ze naar Krimpen a.d. Yssel en kerkte bij ds. A.P. Van der Meer. 

Ze overleed en ds. Van der Meer en ds. Van de Ketterij zouden de begrafenis leiden. 

Onverwacht kwam ds. Wink (hij wilde graag de begrafenis van deze zielsvriendin 

bijwonen) binnen. Ds. Van de Ketterij en Ds. Van der Meer waren ontroerd en zeiden: 

“Spreekt u maar, dominee.”  Ds. Wink heeft toen onverwacht die begrafenis geleid met 

zeer veel opening. Ds. Van de Ketterij en Ds. Van der Meer waren zeer ontroerd. 



Op het graf heeft Ds. Van der Meer nog gesproken. 

  

Ik kan het niet verdragen dat er zo over ds. Wink gesproken wordt, echt niet. 

Hij heeft een Koningsbegrafenis gehad. Dat hebben zijn vijanden niet kunnen 

voorkomen. Ze hebben hem ook niet uit de hemel kunnen houden. 

 

"Let op den vrome en zie naar den oprechte, want het einde van dien man zal vrede zijn." 

Ps.37:37. 

  

 

  

Vriendelijke groet, 

S. T. 

 


