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Predikant: ds. M. van Kooten 

Nunspeterweg 4 

8075 AC Elspeet 

Tel. 0577-491206 

E-mail: m.vankooten@solcon.nl 

Scriba: diaken J. Fijan 

Zichtweg 3 

8075 CN Elspeet 

Tel. 0577-491098 

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl 

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.: 

NL29 RABO 0384 7680 75 

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.: 

NL61 RABO 0347 5000 99 

 

Diensten 

D.V. zondag 22 september 2019 

09.30 uur ds. M. van Kooten (Voorbereiding H.A.) 

15.00 uur ds. M. van Kooten (Bediening H.D.) 

 

Collecten 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Diaconie (Hospice Nunspeet) deurcollecte 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Morgendienst 

Mevr. J. van Asselt-Van der Have, Mevr. A. vd Har-

denberg-vd Hardenberg, Mevr. W. van de Brug-

Huisman en Bianca van de Zande 

Middagdienst 

Mevr. J. van Kooten-van Asselt en Merith van de 

Steeg                       

 

Kerkauto 

Als u door omstandigheden niet zelf naar de kerk 

kunt komen en toch graag naar de kerk wilt, dan kunt 

u  gebruik maken van de kerkauto. Wilt u opgehaald 

en thuisgebracht worden? Neem dan contact op met 

diaken G. van der Zande telefoonnummer 

0620590322 

 

Vrijwillige hulpdienst 

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze 

kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. 

door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. 

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwil-

lige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. 

Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380. 

 

Bijbelavond 

Op D.V. woensdagavond 25 september zal er bijbel-

avond worden gehouden in verband met de bedie-

ning van het Heilig Avondmaal op 29 september. We 

komen om 19.30 uur bijeen in het Kerkerf en willen 

stilstaan bij Hebreen 7. Iedereen hartelijk welkom. 

 

Censura Morum 

Op D.V. woensdagavond 25 september zal er van 

21.00 tot 21.30 Censura Morum worden gehouden in 

de bovenzaal van het Kerkerf. 

 

Belijdeniscatechisatie 

Inmiddels hebben acht personen zich opgegeven om 

de belijdeniscatechisatie te volgen. We hopen elkaar 

op D.V. zondagavond 19.30 uur te ontmoeten in het 

Kerkerf. Wie deze catechisatie wil volgen neme even 

contact met me op. 

 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Jeugdverenigingen en JZN 

Beste jongelui, in verband met start van de jeugdver-

enigingen en JZN worden jullie uitgenodigd voor de 

kampvuur avond op DV. aanstaande zaterdag van 

19:30 - 22:00. Iedereen van harte welkom. Locatie: 

achterop het terrein van camping de Meulenbarg. 

We zien jullie graag zaterdag! 

André, Annemiek, Gerjan, Gert, Jan, Joanne, Johan, 

Marcel, Martijn. 

 

Zondagsschool Abia 

Beste kinderen van de zondagsschool, 

Wat fijn dat we weer zoveel (nieuwe) kinderen 

mochten verwelkomen op de zondagsschool! We 

bidden dat de Heere het werk op de zondagsschool 

wil zegenen en dat jullie Hem mogen liefhebben. 

Proberen jullie ook thuis de psalm te oefenen? 

Zondag 29 september zal er geen zondagsschool zijn 

i.v.m. de bediening van het Heilig Avondmaal. 

Hartelijke groetjes  van de leiding van zondagsschool 

‘Abia’ 
 

Uitnodiging vrouwenvereniging “Wees een zegen” 

Binnenkort begint het nieuwe seizoen  van de      

vrouwenvereniging weer. Nieuwe gezichten hartelijk 

welkom!! Voor de eerste avond is een spreekster  

uitgenodigd, Marianne Glashouwer.  En het onder-

werp is “Rust vinden bij God in deze drukke wereld”. 
Is dat niet actueel?? Voor de koffie en thee wordt 

gezorgd. Het is DV woensdag 2 oktober in het Kerkerf 

om 19.45 uur. We sluiten zo rond 21.45 weer af. 

Even terugkomend op de vorige kerkbode. De 

‘’bondsdaggangers’ kunnen zich opgeven/melden bij 
Ada (tel. 491206) voor evt. vervoer. We zijn al met 

z’n vieren. Wie gaat er nog meer mee? En ook graag 
de opgave voor de agenda’s aan mij. Met vr.groet  
het bestuur 

 

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ 
Op DV dinsdag, 1 oktober, start het nieuwe seizoen 

van de Mannenvereniging. 

Het bestuur heeft besloten om de Bijbelstudies over 

Jesaja van Ds. A.J. van den Herik in het nieuwe sei-

zoen te behandelen. 

Evenals voorgaande jaren zal er weer een intekenlijst 

zijn voor het inleiden van de afzonderlijke Bijbelstu-

dies. De eerste Bijbelstudie zal worden ingeleid door 

onze voorzitter Jan Post. Dit zal zijn naar aanleiding 

van de Hervormde Vaan van april 2019: Jesaja 1 

"Rechtzaak en oordeel". 

De data voor de overige vergaderingen geven we ook 

alvast door: 15 en 29 oktober, 12 en 26 november, 

11 december (waarschijnlijk gezamenlijke kerstvie-

ring met de vrouwenvereniging),  7 en 21 januari 

2020, 4 en 18 februari 2020, 3 en 17 maart 2020 

Alle leden worden van harte uitgenodigd voor deze 

eerste vergadering, maar ook (nog) niet leden zijn 

van harte welkom.  

Namens het bestuur, Kees van de Steeg. 

 

Kerkenraadsverkiezingen 

Per 1 januari aanstaande zijn de volgende kerken-

raadsleden aftredend en herkiesbaar: ouderling 

kerkrentmeester E. Mulder, diaken J. Fijan en diaken 

G. van der Zande. Zij hebben ze zich allen voor een 

nieuwe periode herkiesbaar gesteld. In verband met 

de maximale zittingstermijn van 12 jaar, geldt  voor 

ouderling E. Mulder een periode van 2 jaar. Als er 

voor hen geen tegenkandidaat wordt ingediend, 

worden ze als herkozen verklaard en kunnen ze in 

D.V. januari 2020 herbevestigd worden. 

Ouderling S. Stobbelaar is aftredend en niet herkies-

baar omdat de maximale zittingstijd verstreken is. De 

belijdende leden van de gemeente worden in de 

gelegenheid gesteld om een naam in te dienen voor 

deze aanstaande vacature. De naam kan schriftelijk 

en ondertekend ingediend worden in de week van 23 

t/m 28 september a.s. bij de scriba van de kerken-

raad, J. Fijan, Zichtweg 3, 8075 CN Elspeet. Laat het 

een zaak van gebed zijn.  

 

Bijeenkomsten zorgcentrum Oranjehof  

Meditatie  

Woensdagmorgen 25 september  is er de meditatie, 

waarop bezoekers van ons centrum,  maar ook ande-

ren hartelijk worden uitgenodigd deze morgen mee 

te maken. Vanaf 10.00 uur is er inloop, met koffie en 

thee;  het programma begint om 10.30 uur en wordt 

rond 11.30  uur afgerond.   

Seniorenmiddag  

Donderdagmiddag 26 september om 14.30 uur; een 

bijzondere boeiende presentatie van dhr. Gerard 

Leijsen over “het onderwijs, vroeger en nu”. Deze 
spreker is 40 jaar in het christelijk lager- en basis-

school werkzaam geweest. En het verhaal begint bij 

de geschiedenis van het onderwijs en gaat enkele 

eeuwen terug in de tijd.  

En let u op de aankondiging.. seniorenmiddag. Kom 

die middag bij ons kijken naar wat anders is. Deze 

middag speciaal voor de 55plussers. 

Broodmaaltijd  

Vrijdagmiddag 27 september  is de maandelijkse 

broodmaaltijd. Deze  bijeenkomst begint om 17.30 
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uur. De kosten bedragen € 5,- per persoon. Opgave 

vooraf tot uiterlijk donderdagmorgen  26 september. 

Heeft u vervoer nodig, belt u dan een dag van te 

voren naar Oranjehof, tel 0577- 492278.   

 

Keulen 

Bij terugkomst van het weekje Odenwald bezochten 

we Keulen voor een tussenstop op weg naar huis. ‘k 
Was er eerder geweest en nam toen evangelisatie-

lectuur aan die men rondom de Dom verspreidde. 

Helaas zijn de boekjes tussen allerlei paperassen 

zoek geraakt zodat ik niet aan de inhoud kan refere-

ren. In ieder geval was het van gedegen inhoud en 

zouden ze ook in ons land zeer geschikt zijn om uit te 

delen. Dit keer echter geen folders. Mogelijk vond 

men het te warm. Het was ook bloedheet. De hond 

die helemaal niet zo op water gesteld is heeft het 

maar wat heerlijk gevonden om bij het grote wa-

terfontein in nabijheid van de Dom even te baden in 

de ‘Eau de cologne’ (Keuls water), niet te verwarren 
met de parfum No.4711. 

In de Dom was het koel. Wat een impossant gotisch 

bouwwerk is dat toch. Men beweert dat men bij de  

bouw van de Domkerk van Utrecht deze kerk als 

voorbeeld heeft genomen. In de Keulse Dom worden 

sedert het jaar 1164.de relieken bewaard van de 

wijzen uit het oosten die Helena de moeder van 

keizer Constantijn eeuwen daarvoor gevonden zou 

hebben. Ze liggen in een grote vergulde kist in het 

koor van de kerk. Sedert die tijd nam de belangstel-

ling voor de kerk enorm toe vanwege de toeloop van 

pelgrims en in 1248 werd een begin gemaakt met de 

bouw van wat de huidige Dom is. Luther heeft de 

Dom (hoewel deze toen nog lang niet klaar was) 

bezocht in 1512. Hij moest er toen van zijn abt Johan 

von Staupitz een vergadering bijwonen in het augus-

tijnerklooster. Zelf was hij destijds nog augustijner 

monnik te Erfurt. Hij heeft toen ook de reliekschrijn 

bezichtigd. In één van zijn preken herinnert hij daar-

aan. Dat was op Epifanien 1531, de dag waarop de 

wijzen uit het Oosten worden herdacht in de Rooms 

Katholieke liturgie. Die kerkelijke kalender hanteerde 

Luther gewoon. Wat is er ook tegen om jaarlijks te 

preken over de wijzen uit het Oosten, zeker wanneer 

het tot zegen mag zijn en de gemeente een andere 

weg terug mocht gaan dan men gekomen was. In die 

preek zei hij grote twijfels te hebben of de drie ko-

ningen inderdaad in de Keulse Dom begraven lagen. 

Volgens hem kon het verzameld gebeente wel de 

stoffelijke resten zijn van drie Westfaalse boeren. Hij 

merkte op: ‘De drie koningen zjn na hun dood rijker 
geworden dan ze in leven waren’. Wie ook de Keulse 

Dom ooit bezocht was de dichter Julius Anton von 

Poseck (1816-1896). Hij is daar tot bekering geko-

men. Niet onder de prediking maar door vallend 

gesteente. Von Poseck was een Pool van geboorte. 

Zijn vader kwam uit een echt Rooms Katholiek nest 

terwijl zijn moeder evangelisch was. Zodoende werd 

hij protestants gedoopt in het Poolse Zirkwitz. Zijn 

vader werd een jaar later belastinginspecteur in 

Duitsland maar wenste toch dat Julius een Rooms 

Katholieke opvoeding kreeg i.t.t zijn zusters. Vader 

wilde dat hij naar familiedratie priester zou worden. 

Julius kon goed leren en studeerde theologie en 

filosofie in Munster om priester te worden. Deze 

studie brak hij af in 1838 en ging vervolgens rechten 

studeren in Berlijn en Bonn. Toen in 1848 herdacht 

werd dat de Dom zes eeuwen eerder gebouwd was 

behoorde ook Julius bij de vele omstanders om dit 

feit te herdenken. Om de processie met de relieken 

te beter te kunnen bekijken ging Julius een eindje 

verderop staan dan de locatie waar hij eerder stond. 

Op die plek viel enkele ogenblikken daarna een steen 

van de kerk waardoor een meisje werd gedood. Dit 

werd voor Julius het begin van een geestelijke om-

mekeer. Hij riep uit: ‘O God, waarom ben ik gespaard 
gebleven en moest een ander mens in mijn plaats 

sterven’. Vele geestelijke liederen heeft hij geschre-

ven. Eén daarvan is het lied wat ik enkele weken 

geleden in ’t geheel afrdukte en daarom nu volsta 
met het eerste couplet:  

Op het Godslam rust mijn ziele, 

vol bewond’ring bidt zij aan; 
alle, alle mijne zonden heeft 

zijn zoenbloed weggedaan. 

Hij schreef dit lied naar aanleiding van het feit dat hij 

een abdijkerk bezocht waar op de leien van de toren 

een lam te zien was. Dat lam was aangebracht omdat 

een leidekker eens van het dak tuimelde en op een 

grazend kerkschaap terecht kwam dat met die klap 

dood was. Het was de redding van de leidekker. Het 

leek allemaal veel op de ervaring die hij bij de Dom 

van Keulen persoonlijk had opgedaan maar bovenal 

op het Evangelie: ‘Hij voor mij, opdat ik de eeuwige 
dood niet zou sterven’. 
Ik kwam het lied onlangs tegen bij het lezen van de 

catechismusverklaring van wijlen ds.A.van Straalen 

over zondag 7 en kwam toen na naarstig onderzoek 

bij deze geschiedenis uit. 

Rest me nog te melden dat Julius laatste woorden 

waren: ‘Heere U hebt Zich voor mij bereid, ik ben 
voor U bereid, geloofd zij de Heere!’  
Keulen is op en top Rooms Katholiek. Toen Luther in 

1517 zijn 95 stellingen aansloeg tegen de aflaat te 
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Wittenberg en deze stellingen overal heen verspreid 

werden was het de universiteit van Keulen die als 

een der eersten tegen de inhoud daarvan protes-

teerde in 1519. De Brabander Jacobus van Hoogstra-

ten die in Keulen als hoogleraar functioneerde was 

daarbij de woordvoerder en  hij was het die naar 

Leuven reisde om daar met succes de universiteit te 

overtuigen van het ondeugdelijke van Luthers stellin-

gen. 

Hoewel Keulen op en top Rooms is en de reformatie 

er nauwelijks van betekenis is geweest heeft de ver-

volgde kerk (met name de gereformeerden uit 

Vlaanderen) in de dagen van de reformatie daar toch 

een schuilplaats gekregen. Dat zat ‘m voornamelijk in 
de bevolking die in tegenstelling tot de clerus tole-

rant was ingesteld jegens de protestanten. In 1544 

was er reeds een gemeente met Nederlandse vluch-

telingen. Die was aanvankelijk echter niet meer dan 

een huisgemeente. Dat veranderde toen na de beel-

denstorm in 1566 wraak werd toegezegd door ko-

ning Filips II. Het waren met name gegoede Holland-

se kooplui die toen naar Keulen uitwijkten. Niet al-

leen gereformeerden, ook doopsgezinden konden 

daar in rust en vrede wonen. Een daarvan was de 

vader van Joost van den Vondel. De gereformeerde 

vluchtelingengemeente bestond inmiddels uit 

ca.1000 leden. Buiten de stadsmuren werd het ‘Geu-

zenkerkhof’ aangelegd. Zij konden nu eenmaal niet in 
gewijde aarde begraven worden. Zelfs was het de 

bedoeling dat de eerste gereformeerde synode van 

de gereformeerden in diaspora niet in Emden maar 

in Keulen plaats zou vinden. Uiteindelijk besloot men 

om in Emden die synode te houden omdat dit ge-

makkelijker was voor afgevaardigden die overzee uit 

Engeland kwamen. Hermannus Faukelius, de schrij-

ver van het Kort Begrip is enige tijd predikant van die 

vluchtelingengemeente geweest. Wie de notulen van 

de kerkenraad leest van 1571 tot 1591 zal lezen dat 

ook in de vluchtelingengemeente niet alles even 

rooskleurig aan toe ging. Je zou het haast verwach-

ten. Men was immers verdreven van haard en huis 

om des geloofs wille… In Keulen moest Faukelius 
verhinderen dat gemeenteleden ‘lichtveerdich dans-

sen souden’; Slordige kerkgang kwam van gemeente-

leden kwam ook regelmatig ter sprake; Tevens kwam 

de problematiek ter tafel dat er huwelijksbevestigin-

gen werden aangevraagd tussen paren waarin een 

van beide ‘van buyten de kercke’ was, d.w.z. een 
Roomse jongen of meisje; Gemengde huwelijken 

waren een gevaar voor de gezinnen want het ge-

beurde dat een vrouw van de gemeenteleden haar 

dochter meenam ‘inde paepekercke’ en daar  ‘den 

afgod (ouwel) ontving; Dat er onder de gemeentele-

den op twee gedachten hinkten bleek uit het feit dat 

de ouderlingen der gemeente naar ene Vincent, ooit 

bode te Brussel, moesten gaan om hem te vermanen 

dat hij zijn vrouw die ‘christelick’ gestorven was met 
een ‘papistisch cruys’ liet begraven en ‘voor de ziele’ 
liet bidden.  Ook werd er schande gesproken van een 

man die al een vrouw in huis nam ‘al eer zij getrout 
waren’.  Samenwonen kwam dus toen ook voor; Ook 
werd iemand onder censuur gesteld vanwege hoere-

rij. Het kwam voor dat gemeenteleden meegingen 

naar een ‘papisten begraeffenisse’ waarbij allerelei 
‘papistische superstition (bijgelovige rituelen) wer-

den bedreven. Dit werd sterk veroordeel; Het ge-

beurde ook meerdere malen dat iemand zich liet 

failliet verklaren en men de crediteuren liet fluiten 

naar hun geld. Dergelijke figuren in de christelijke 

gemeente diende men links te laten liggen opdat zij 

beschaamd zouden worden en tot kennis van hun 

zonde zouden geraken. Tevens dat de  gemeente 

daardoor zou worden afgeschrikt in dezelfde zonde 

te vallen. Dat niet alleen. De gemeente werd opge-

roepen voor zulke mensen te bidden opdat de in 

zonden levende gemeenteleden ‘een waarachtige 
kennisse, leetwesen ende beterynghe hunner sonde’ 
zouden krijgen; Er waren er binnen de vluchtelingen-

gemeente ook die betoverd waren door ‘die valsche 
leere der wederdoopers’. Daar was een ernstige 

waarschuwing op zijn plaats. Al met al, niets nieuws 

onder de zon… 

Inmiddels is van het klooster waar Luther destijds 

bezoek bracht en de vluchtelingenkerk niets meer te 

vinden vanwege het grote bombardement op 30 en 

31 mei 1942 door de geallieerden waarbij 90 % van 

de stad werd platgebombardeerd. De Dom raakte 

wel beschadigd maar kon toch nog gerestaureerd 

worden. Zodoende wijzen de ruim 157 meter hoge 

torens nog steeds naar boven. Letterlijk en figuurlijk. 

 

Bij de diensten 

Komende zondag hoop ik in beide diensten voor te 

gaan. ’s Morgens zal er voorbereiding zijn op het 
Heilig Avondmaal terwijl in de middagdienst er be-

diening zal zijn van de Heilige Doop. Moge de Heere 

Zich niet onbetuigd laten. 

 

Ter overdenking 

In een kerkbode van de hervormde gemeente Wou-

denberg uit 1975 vond ik onderstaand stukje van ds. 

A. den Hartogh (1917-2000) die daar stond van 1972 

tot 1978. Het is een gedeelte uit een artikel dat hij 

daarin schreef over ‘Wat is bevindelijk preken?’ 
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Als jongen was ik eens onder het gehoor van wijlen 

ds. I. Kievit te Baarn en mij is altijd bijgebleven wat 

hij op een ogenblik over deze dingen zei. ‘Velen zijn 
net als een haas die in zijn poot is geschoten maar op 

drie poten nog wegvlucht in het kreupelhout, opdat 

de jager hem niet zal vinden. Alleen wat doodge-

schoten is, blijft voor de jager liggen’. Omdat velen 
aan hun geestelijke verwondingen niet gestorven 

zijn, daarom hebben zij weinig behoefte naar de 

gemeenschap met Christus. Zij spreken meer ‘over’ 
het ‘arme volk’ dan over de rijke God in Christus van 
dat ongetwijfeld arme volk. 

 

de redactie 


