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Burgemeester S. Heldoorn (r.) van de Friese gemeente Dantumadeel speldt ds. L. H. Oosten de versierselen 
op behorend bij zijn onderscheiding tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. beeld RD, Anton 
Dommerholt  

Bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Reformatorische Publicatie (SRP) werd ds. L. H. 

Oosten uit Driesum vrijdagmiddag in Apeldoorn benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

De SRP is toezichthouder van Erdee Media Groep (EMG), waartoe onder meer het Reformatorisch 

Dagblad, Terdege, De Banier en de gezinsbeurs Wegwijs behoren. 

Burgemeester Heldoorn van de Friese gemeente Dantumadeel –waartoe Driesum behoort– reikte ds. 

Oosten, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, de versierselen behorend bij de 

koninklijke onderscheiding uit. Ds. Oosten was van 1966 tot 1980 bestuurslid en secretaris van de SRP, 

vervolgens tot februari dit jaar voorzitter. 

De hervormde predikant heeft „een belangrijke bijdrage geleverd aan de beleidsontwikkeling en de 

identiteit van het dagblad”, aldus burgemeester Heldoorn. „Van hieruit zijn opvolgende initiatieven 

ontwikkeld zoals de hulpverlening in de Derde Wereld via de organisatie ”Draagt Elkanders Lasten”, de 

oprichting van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie, de Stichting Schuilplaats voor psychosociale 

hulpverlening en het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis (tegenwoordig Eleos) te Amersfoort.” Ds. 

Oosten vervulde –en vervult– daarnaast nog andere functies en publiceerde enkele boeken. 



De boodschap uit Romeinen 12:2 om de wereld niet gelijkvormig te worden, is kenmerkend voor de 

inbreng van ds. Oosten. Dat zei de nieuwe voorzitter van de SRP, ds. J. Joppe, in het openingswoord van de 

bijeenkomst. 

Het belang van het ontmaskeren van de tijdgeest is volgens de hersteld hervormde ds. Joppe erg groot. „We 

zien dat de tijdgeest van bijvoorbeeld oeverloze tolerantie, bezit en luxe ook onze gezindte overspoelt. We 

moeten daarom een dam opwerpen tegen de tijdgeest door te beproeven welke de goede wil van God is. 

Vanuit het Woord van God hebben we echter ook een boodschap voor de wereld.” 

In zijn dankwoord gaf ds. Oosten aan dat hij de besturende hand van God in zijn leven heeft gezien. „Jaren 

geleden heeft de Heere mij gezegd dat ik een groot werk te doen had. Ik vroeg me af: was dat het ambt of 

de oprichting van het RD? Ik geloof nu dat het beide was.” 

De predikant –mede-oprichter van het RD– benadrukte om waakzaam te blijven. „De initiatiefnemers 

waren doordrongen van het feit dat de lamp van Gods Woord schijnt over alles wat er gebeurt in deze 

wereld. We zien echter een slijtageproces ten aanzien van de Bijbelse beginselen. Denk aan de visie op 

artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, godsdienstvrijheid, Israël, de levensstijl, de vrije moraal 

en het gezag van Gods Woord. Laten we echter benadrukken dat onze gezindte en heel ons volk Gods 

Woord nodig hebben. Niemand is onmisbaar, het gaat om dat zaligmakende Woord.” 

Louis Harm Oosten werd geboren op 4 december 1940 in Driebergen. Hij studeerde theologie in Utrecht en 

werd in 1976 hervormd predikant in Wouterswoude. Daarna stond hij in Hedel (1984) en Sint 

Anthoniepolder (1992). Sinds zijn emeritaat, in 2006, woont hij met zijn vrouw in het Friese Driesum. 

Tijdens de –besloten– afscheidsbijeenkomst voerden verder de SRP-leden J. Mastenbroek, ds. D. J. 

Budding en ds. Chr. Stelwagen, alsook W. B. Kranendonk (tot voor kort hoofdredacteur van deze krant) het 

woord. 
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