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W.J. Hocking was plaatsvervangend directeur van de 
Koninklijke Munt (Royal Mint), en hij woonde ook op 
het terrein van de Munt, dat dichtbij de Tower Bridge 
in Londen lag. Hij bezocht met zijn gezin de 
samenkomsten in Bermondsey, waar hij een bijbelklas 
voor jongeren had. Toen hij met pensioen ging wilde 
men hem een ridderorde verlenen, die hij weigerde, 
maar hij accepteerde wel een andere graad (Companion 
of the Order of the Bath). De familie verhuisde naar 
Danbury in Essex, waar hij leefde totdat de Heer hem 
thuishaalde. 

Hocking redigeerde het blad ‘The Bible Treasury’ 
(waarvan William Kelly eerder redacteur was geweest), 
totdat de verschijning hiervan stopte. Daarna 
redigeerde hij een nieuw tijdschrift dat ‘The Bible 
Monthly’ heette. Onder het pseudoniem ‘Yod’ schreef 
hij een aantal brochures voor jonge christenen. Hij 
schreef ook enkele bijbelverklaringen. Zijn boek ‘The 
Son of His Love’ (De Zoon van Zijn liefde) was een 
verdediging van het eeuwig Zoonschap van Christus. 

Op verzoek van enkele broeders destijds, diende hij 
met het Woord in de Memorial Hall, Farringdon Street 

in Londen. Deze bijeenkomsten werden een aantal 
jaren ieder kwartaal gehouden, en gingen aan de latere 
gemeenschapssamenkomsten in de Lloyd Jones Hall, 
Westminster Chapel vooraf. Zijn toespraken tijdens de 
Pinksterconferenties in Londen en elders kunnen 
oudere broeders zich nog goed herinneren. Hij sprak 
over diverse bijbelboeken tijdens maandelijkse 
bijeenkomsten voor jongere broeders in het voormalige 
Y.M.C.A. (Young Men’s Christian Association) 
gebouw, Farringdon Street. Deze samenkomsten 
werden enkele jaren lang gehouden op vrijdagavonden. 

Hoewel hij een rustige en geen controversiële figuur 
was, bezat hij grote invloed in de samenkomsten in zijn 
tijd en werd hij overal bijzonder gewaardeerd. Hij 
verloor zijn jongste zoon Leslie, die in het R.A.M.C. 
(Royal Army Medical Corps) diende, aan de Somme in 
Frankrijk (tijdens de eerste wereldoorlog). Hoewel hij 
diep geschokt was, was zijn houding van rustige 
onderwerping aan Gods wil een voorbeeld voor allen 
die de Heer toebehoorden. 
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