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In februari hebben we, na een indrukwekkende dankdienst 
in een klein dorpje bij Apeldoorn, afscheid genomen van 
mijn goede vriend Dolf van de Vegte. Hij was een geweldige 
visionair, pionier op het gebied van christelijke televisie en 
oprichter van Family7. Dat had natuurlijk helemaal mijn hart, 
inclusief zijn bewogenheid voor Israël en het Joodse volk.
 
Voor een zender als Family7 is het moeilijk te controleren 
hoeveel mensen er precies kijken. Daarom vroeg ik tijdens 
onze conferentie met Amir Tsarfati afgelopen november aan 
de 1.000 mensen in de zaal wie er naar de programma’s van 
Family7 kijkt. Bijna iedereen stak zijn hand op… Wel, dat 
zegt genoeg. Het was voor mij een vreugde om Dolf in de 
beginjaren van Family7 te kunnen helpen, zoals die keer ruim 
tien jaar geleden dat we samen naar Den Haag gingen om 
te praten met Arie Slob, Joop Atsma en andere Kamerleden 
over meer openingen op de kabel voor christelijke televisie, 
24 uur per dag. In die tijd waren er nog Programmaraden (die 
gevormd werden uit een doorsnee van de bevolking) en die 
konden meebeslissen wie er werd toegelaten op de kabel.
Een aantal keren bezocht ik voor Family7 de Programmaraden 
hier in Friesland en soms ging ik met Dolf mee naar andere 
plaatsen. Op een keer waren we samen op zo’n bijeenkomst 
in Purmerend en kregen we van de voorzitter te horen dat 
hij wel openstond voor het toelaten van een christelijke 24/7 
zender. Maar er kwam direct heftige tegenstand van een 
islamitisch lid van deze Programmaraad (christenen waren 
zelden te bekennen in de Programmaraden). Uiteindelijk 
voelde ik wel aan dat Family7 daar niet zou worden toegelaten 
op de kabel via deze mensen. Ik reageerde nogal fel, maar Dolf 
zei: ‘Bert, rustig maar, dit is van God, dus uiteindelijk zal het 
goed komen, wat de tegenstander ook probeert.’ En het kwam 
ook goed.
 
Dit was Dolf ten voeten uit; hij bleef altijd rustig en vertrouwde 
op God. En ondanks de zware laatste maanden met veel pijn 
bleef hij altijd zeggen: ‘God is goed!’ Er kwam geen negatief 
woord over z’n lippen. Kort voor z’n overlijden belde ik hem 
thuis op en toen ik dat zwakke stemmetje hoorde, schrok ik 

en besefte ik dat hij nu echt een wonder nodig had, anders 
zou dit mijn laatste gesprek met hem kunnen zijn. Vreemd 
idee, dat ik dan nooit meer zou kunnen zeggen: ‘Hi Dolf!’  
Alhoewel, dit afscheid is natuurlijk geen echt afscheid. We 
zullen hem weer terugzien en dat is niet alleen onze hoop, 
maar ook een zekerheid voor zijn vrouw en kinderen die 
allemaal de Heer dienen.  Johannes 11:25: ‘Jezus zei: 
Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft 
zal leven, ook al is hij gestorven.’ Ik wil u vragen om te 
bidden, in de eerste plaats voor Ans en de kinderen, maar ook 
voor het team van Family7; dat ze gesterkt en geleid worden 
om dit mooie werk voort te zetten.
 
Conferentie november
Naast onze jaarlijkse conferentie op Hemelvaartsdag 
organiseren we dit jaar voor de tweede keer een Bible Prophecy-
conferentie met Amir Tsarfati uit Israël (zoals u kunt lezen 
op pagina 2). De vorige keer werden we in Aalsmeer nogal 
overrompeld door het grote aantal bezoekers en kon helaas 
niet iedereen naar binnen. Dit jaar verhuizen we daarom naar 
de (grotere) Basiliek in Veenendaal en moeten bezoekers zich 
ook aanmelden. De mensen voor wie afgelopen november 
geen plaats was, willen we vragen om ons een brief of 
e-mail te sturen: u krijgt dan van ons voor de conferentie in 
november een gratis ticket voor rij 2 of 3.
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...en dan de toestand in de wereld... 

Dolf van de Vegte
Door Bert Panhuise


