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CURRICULUMCURRICULUM VITA HAIJO DE JONGE 

Geborenn te Rotterdam op 31 januari 1930, als zoon van Israël de Jonge en Margaretha Voogt 
Naarr Amsterdam verhuisd in 1934, alwaar lager en middelbaar onderwijs werd gevolgd: HBS-B, 
gevolgdd door het staatsexamen Gymnasium-A, diploma behaald in 1950. 
Gehuwdd op 20 september 1955 met Akke Anna Adriana van der Ploeg en samen ouders geworden 
vann twee zonen en twee dochters. 

Studiee theologie aan de Universiteit van Amsterdam, candidaalsexamen in 1953. 
Doctoraall  examen te Utrecht in 1968; hoofdvak ethiek (prof. dr. J. de Graaf), bijvakken Nieuwe 
Testamentt (prof. dr. W.C. van Unnik) en praktische theologie (w.o. industriële verhoudingen) 
(dr.. J.C.C. Rupp). Tot de opleiding behoorde een stage van 4 weken als ongeschoold arbeider 
bijj  Hoogovens. Doctoraal scriptie: Het social gospel en zijn grondlegger W.Rauschenbusch. 

Werkzaamheden: : 
1956-19599 vicaris bij de Hervormde gemeente te Rotterdam-Overschie 
1959-19677 Hervormd predikant te Geertruidenberg 
1967-19733 idem te Enkhuizen; 1971-1972 tijdelijk legerpredikant te Vught 
1973-19800 Hervormd predikant te Vught 
1980-19900 scriba van de Provinciale Kerkvergadering der Nederlandse Hervormde Kerk 

inn Noord-Brabant en Limburg 
1993-19955 bijstand in het pastoraat, 

verbondenn aan de Zendingskerk der Hervormde gemeente te Ermelo. 




