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Aan alle dienaren, broeders en zusters in de gebiedskerk Nederland. 

 

 

Betreft: stamapostelbezoek 18 maart 2007 in Groningen. 

 

 

                                                                                                            Amersfoort, 15 februari 2007 

 

Hartelijk geliefde broeders en zusters! 

 

Het geplande bezoek van onze Stamapostel aan ons land op 18 maart a.s. komt al heel dicht bij. Daar 

verheugen wij ons enorm op en voor de broeders en zusters van de districten Groningen en Assen zijn 

we extra blij dat zij deze dienst “live” kunnen bijwonen. Het laatste stamapostelbezoek aan Groningen 

dateert van 1991, toen Stamapostel Fehr de broeders en zusters van Nederland vanuit onze kerk in 

Groningen-Noord diende. 

 

Als onze Stamapostel bij ons is ben ik zelf al weer in mijn 62e levensjaar en om een goede verzorging 

van de broeders en zusters in de gebiedskerk Nederland voor nu en in de toekomst te waarborgen 

heb ik onze Stamapostel om een hulp gevraagd. Met dankbaarheid kan ik u de uitkomst daarvan 

meedelen:  

 

Als de lieve God het wil zal op 18 maart a.s. onze Opz. Peter Klene het ambt van Apostel 

ontvangen. 

 

Het ligt in de bedoeling dat met ingang van volgend jaar de nieuwe Apostel en Opziener Kamstra in 

alle districten van onze gebiedskerk zullen dienen. (De broeders en zusters uit de districten waar 

Opziener Kamstra al sinds 1997 niet meer komt, zullen hem zeker weer met vreugde in hun midden 

begroeten.) 

 

Het lied “’t Is Heer, Uw werk, van U alleen!” moge in de komende tijd ons allen steeds voor ogen 

staan. Daarbij willen we de lieve God vragen om aan het stamapostelbezoek van dit jaar Zijn 

bijzondere zegen te verbinden.  

 

In verbinding met onze Stamapostel en onze beide Opzieners, wens ik u nog een fijne 

voorbereidingstijd! 

 

Met hartelijke groet, 

Uw, 

 

Th.J. de Bruijn 

 

   


