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IN MEMORIAM 
Op 8 mei 1990, één dag na zijn 95e verjaardag, is Jacob 

Christiaan van Gelderen van ons heen gegaan. Geboren uit 
een portugees-joodse vader was hij, zoals hij het noemde, 
een bewuste "Christen-Jood". 

Ik leerde hem kennen toen hij bestuurslid van Hadderech 
was en voorzitter van de International Hebrew Christian 
Alliance. Hij is ook lang lid geweest van de Landelijke 
Commissie voor Kerk en Israël. De oude vereniging van 
Joden-Christenen heeft hij als voorzitter geleid en tot zijn 
dood was hij lid van Hadderech. Een self-made man, altijd 
bezig met lezen en studeren in de bijbel en daarmee ver-
bonden literatuur. Van het oude stempel in zijn behoefte 
om zending onder Israël te bedrijven. Hoewel hij dit nooit 
opdringerig of hinderlijk zou doen bleef dit een punt van 
verschil tussen de leden van Hadderech en hemzelf. 

Hij was een vasthoudend man, wilde niet van wijken 
weten en zette door, ondanks alle tegenstand. Toch wist 
hij zelf heel goed dat hij een moeilijk mens kon zijn en hij 
vroeg dan om vergeving, hetgeen ons tot vobrbeeld kan 
strekken. Hij was een romantisch mens en hield veel van 
gedichten; zijn voordrachten in de Paaskampen waren 
boeiend en soms zeer verrassend. 

Als ik aan hem denk komt mij het beeld van een leeuw 
in gedachten, strijdend en verdedigend tot het einde toe. 
Zoals de rouwkaart zegt is hij nu bevorderd tot heerlijkheid 
en mag hij Hem kennen van aangezicht tot aangezicht. 

De rust die al jaren zijn door aandoeningen getergde 
lichaam behoefde is hem gegeven. Zijn nagedachtenis 'zij 
tot zegen. 

Marjorie W. Eberlé-Gotlib 


