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Iets over het leven en werk van deze ‘man Gods’ 

 

 

 
E. van den Worm – geboren in 1915 – was in 1939 in de pinksterkerk van Van Gessel 
te Surabaia tot bekering gekomen. In 1958 kwam hij naar Nederland en werkte hier als 
onderwijzer. In 1962 nam hij de redactie van het blad ‘Het Volle Evangelie’ van Theys 
(zie het artikel over deze ‘man Gods’ op ons weblog van 23-8-2009) over.  
Onder de naam ‘Nederland voor Jezus’ of ‘Het Volle Evangelie’ werden door hem een 
aantal brochures en boeken uitgegeven; onder andere van: F.G. van Gessel, C.J.H. 
Theys, W.H. Offiler en E. van den Worm. Uit manuscripten van Van Gessel werd onder 
zijn redactie in 1979 het boek ‘Tabernakelonderzoek’ uitgegeven. 
In 1981 waren 18 gemeenten aangesloten, die alle autonoom zijn. Het is een tamelijk 
los verband, zonder statuten. De onderlinge contactdagen, fellowship meetings 
genoemd, zijn in de loop der jaren in frequentie afgenomen. E. van den Worm wil zich 
inspannen om het contact tussen de gemeenten te vernieuwen. Sinds het vertrek van 
Theys naar Spanje gebeurt dit onder de naam: ‘Bethel Fellowship Nederland’.1 
 
In 1980 werd E. van den Worm de opvolger van Theys als vaste voorganger van de 
Bethel Pinkstergemeente te Utrecht. Hij was toen ook al jaren voorganger van de 
Bethel Pinkstergemeente te Rotterdam. 
In 1986 stopte hij als vaste voorganger te Utrecht, maar bleef nog ruim 10 jaar regel-
matig komen als gastprediker, terwijl hij ook nog – bij hem thuis – Bijbelstudie bleef 
geven tot op zeer hoge leeftijd . 
Op ongeveer 85 jarige leeftijd (!) kwam er voor het eerst een PC in huis en – naast de 
computerlessen die hij nu zelf moest volgen – zijn er vanaf die tijd nog vele studies van 
zijn hand verschenen2, waarvan de meeste inmiddels op onze website staan. Voor een 
lijst met deze studies: zie ons weblog van 19 maart en 20 mei 2009 . 
De – waarschijnlijk – laatste studie van zijn hand dateert van juni 2009 en staat op het 
weblog van 24 september 2009 (te bereiken via www.eindtijdbode.nl ). 

 
 
A. Klein 

 

                                                 
1 Tot zover het artikel uit het boek ‘Pinksteren in beweging (over 75 jaar pinkstergeschi edenis in Nederland en 
Vlaanderen)’  uit 1982, van C. van der Laan en P.N. van der Laan, blz. 52 en 53. (noot – AK) 
 

2 Met hulp van:  
• H. Schoemaker (die de genoemde computerlessen gaf en tevens de ‘webmaster’ van de eigen website van br. van den 

Worm is),  
• S. Pothof (die de meeste Engelstalige studies heeft vertaald en uitgetypt) en  
• A. Klein 


