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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 12 januari 2019 

09,30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten (Bev. ambtsdragers) 

D.V.woensdag 15 januari 2019 

19.30 uur ds.M.van Kooten (bijbellezing) 

 

Collecten 

1.Diaconie Boaz-Jachin school 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. M. Vermeer-Ter Maaten, Mevr. D. Smit-

Mulder, Mevr. A. Kok-Hop en Julia de Weerd 

 

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. 

 

Bijbellezing 

D.V. woendag 15 januari vervolgen we de bijbellezin-

gen weer in de kerk. We gaan dit keer een begin 

maken met Filippenzen 2. Een ieder van harte uitge-

nodigd om 19.30 uur in de kerk. 

 

Zondagsschool Abia 

Beste kinderen van de zondagsschool, 

D.v. aanstaande zondag 12 januari zal de zondags-

school weer beginnen. Iedereen (ook nieuwe kinde-

ren) van harte welkom! 

Ook willen we jullie laten weten dat juf Eveline de 

Ruiter (groep 1, 2) i.v.m. haar ‘zwangerschapsverlof’ 
tijdelijk vervangen wordt door juf Carin ten Voorde. 

We zijn blij dat juf Carin dit wil doen.  

Hartelijke groetjes de leiding van de zondagsschool 

 

Catechisaties 

De eerste maandagavondgroep moet leren Mattheus 

28:19 en 20 en maken de vragen en opdrachten op 

blz.47-48 van LotL 1b 

m.vankooten@solcon.nl
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De tweede maandagavondgroep moet leren vraag en 

antwoord 4 van de Heidelberger Catechismus en 

maken de vragen en opdrachten op blz.67 van LotL 

2b. 

De laatste maandagavondgroep moet leren vraag en 

antwoord 65 en maken de vragen en opdrachten op 

blz.79 LotL 3a.  

De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 30 van 

Hellenbroek over het koninklijk ambt van Christus. 

Maken de opdrachten op blz.40 en 41. 

 

Agenda januari 2020 

Maandag 13 januari uitgifte collectemunten 

Woensdag 15 januari Bijbellezing 

Zaterdag 25 januari gebedskring 

Dinsdag 28 januari Bijbelkring 

 

Jeugdvereniging Maranatha 

Aankomende zondag D.V. 12 Januari hoopt JV Mara-

natha weer bij elkaar te komen. 

We gaan verder met de uitleg van de Galaten brief 

(hoofdstuk 4). De inleiding zal verzorgt worden door 

André. 

Kwart voor 7 inloop en om 7 uur beginnen. 

Allemaal weer van harte welkom! 

André en Gert. 

 

Financiën december 

Collecteopbrengsten: 

zondag 1 december 

FCD € 469,85, Kerk € 493,02, Instandhouding predi-

kantsplaats € 527,70. 
woensdag 4 december 

Bijbellezing € 144,70. 
zondag 8 december 

Kerk € 435,80, Instandhouding predikantsplaats € 
462,60, Kerk € 507,50. 
zondag 15 december  

Diaconie € 475,75, Kerk € 468,45 Instandhouding 
predikantsplaats € 522,17.  
woensdag 18 december 

Bijbelavond € 76,20. 
zondag 22 december 

Kerk € 443,75, Instandhouding predikantsplaats € 
483,95, Kerk € 491,80. 

woensdag 25 december 

Kerk € 415,95, Instandhouding predikantsplaats € 
443,30, Diaconie voor Woord en Daad € 751,09. 
Collecte kerstviering zondagsschool en verenigingen 

€ 366,45. 
 

 

donderdag 26 december 

Kerk € 232,55, Instandhouding predikantsplaats € 
245,35, Diaconie voor Woord en Daad € 430,45. 
zondag 29 december  

Diaconie € 496,36, Instandhouding predikantsplaats 
€ 480,65, Kerk € 530,25.  
dinsdag 31 december 

Kerk € 232, Instandhouding predikantsplaats € 
235,25, Kerk € 262,87. 
 

Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

december € 148 (1x € 40, 1x € 15, 7x € 10, 1x € 7, 1x 
€ 6 en 2x € 5). Giften per bank, voor dankdag, € 25, 
voor de kerk 1x € 50, 1x € 55, 1x € 75, 1x € 100, 1x € 
300, 1x € 1.200 en 1x € 2.500. Voor instandhouding 

predikantsplaats 1x € 55, 1x € 300 en 1x € 400. Voor 
de kerkradio 1x € 25 en 1x € 250. Van de koster ont-

vangen voor de opbrengst van oud ijzer € 90,-. 
Hartelijk dank voor al uw gaven. 

 

Collectemunten  

Op D.V. maandag 13 januari aanstaande is er uitgifte 

van collectemunten van 19.00 uur tot 20.00 uur in ’t 
Kerkerf. Van harte aanbevolen!  

College van Kerkrentmeesters  

 

Bijeenkomst zorgcentrum Oranjehof  

Weeksluiting  

D.V. Zaterdagavond 11 januari  is de weeksluiting. 

Alle ouderen in en buiten Oranjehof  hartelijk wel-

kom.  Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er 

wordt een meditatie gehouden  en aansluitend zin-

gen we enkele psalmen.  De avond is rond 20.15 uur 

afgelopen.  

Oranjehof viert 28 jarig bestaan 

D.V. Vrijdag  17  januari is er het traditionele stam-

pottenbuffet.  Deze bijeenkomst staat in het teken 

van het 28 jarig bestaan van Oranjehof.  De bijeen-

komst begint om 12.00 uur en zal rond 13.15 uur 

worden afgerond. We mogen met elkaar vieren en 

dankbaar zijn, met alles wat we in Oranjehof mogen 

ontvangen.      

Kosten, verbonden aan dit stampottenbuffet zijn € 
7,50  per persoon. Opgave kan tot uiterlijk dinsdag 

14 januari. 

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

voren naar Oranjehof, tel 0577- 492278.   
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Leerlingeninschrijving Boaz- Jachinschool 

D.V. maandag 20 januari 2020 vindt de jaarlijkse 

leerlingeninschrijving van onze school plaats. 

Mocht u een zoon of dochter hebben die in de peri-

ode tussen 1 juni 2020 en 31 mei 2021 vier jaar is of 

wordt, dan wordt u van harte uitgenodigd om langs 

te komen. 

Evenals voorgaande jaren nodigen we ook dit jaar 

alleen de ouders uit. De kinderen krijgen t.z.t. bericht 

wanneer ze op school mogen komen kijken. Daarna 

ontvangen ze een kaart met de uitnodiging voor de 

eerste schooldag. 

Vanaf 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur bent u van 

harte welkom. Het is niet verplicht om al direct om 

19.00 uur aanwezig te zijn. 

Bij binnenkomst ontvangt u  een inschrijfformulier, 

waarna u (in het geval van nieuwe ouders) een rond-

leiding door de school krijgt. Hierna wordt u bij de 

directeur en een bestuurslid uitgenodigdvoor een 

(kort) kennismakingsgesprek. 

Ouders die al één of meerdere kinderen op school 

hebben, hebben een kort gesprek met enkele perso-

neelsleden. Hierin zal vooral naar de persoonlijke 

kenmerken van uw kind worden gevraagd. 

Wilt u ook het BSN-nummer van uw kind en uw 

trouwboekje meenemen? 

In verband met de verbouwing van onze school vindt 

de inschrijving plaats in de noodlokalen. (Deze be-

vinden zich op hetzelfde terrein.) 

Verhinderd? 

U kunt telefonisch contact met ons opnemen (0577-

491310) indien u op deze avond verhinderd bent. 

Met vr. gr.  E.J. Kip  

 

Maria Sophia Herwig (1810-1836) 

Op de derde  en vierde adventszondag preekte ik ’s 
morgens bij de voorbereiding op- en de bediening 

van het Heilig Avondmaal over Jesaja 32:1-2: Ziet, 

een koning zal regeren in gerechtigheid en de vors-

ten zullen heersen naar recht. En die Man zal zijn als 

een verberging tegen de wind en een schuilplaats 

tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, 

als de schaduw van een zware rotssteen in een dor-

stig land’. Toen ik me daarop voorbereidde kwam het 
gezang ‘Waterstromen wil ik gieten’ in mijn gedach-

ten. ‘k Ben altijd nieuwsgierig naar de achtergrond 
en auteur van een lied en daarom ging ik naarstig op 

onderzoek uit en stootte op de naam van Maria Sop-

hia Herwig die de dichteres er van is. In een boek van 

Eduard Emil Koch getiteld ‘Geschichte des Kirchen-

lieds und Kirchengesangs der christlichen, insbeson-

dere der deutschen evangelischen Kirche’ kwam ik 
het volgende tegen: 

Maria Sophia Herwig werd geboren op 22 oktober 

1810 in Esslingen aan de Neckar waar haar vader –
Friedrich August Herwig- predikant was.  Haar moe-

der heette Magdalena Dorothea Sophia Kostlin. Zij 

was een dochter van Friedrich Kostlin die ook predi-

kant was geweest in Esslingen. Maria Sophia was nog 

maar net twee jaar toen haar moeder overleed. Een 

jaar later hertrouwde haar vader met  Johanne Luise 

Friederike Osiander. Ook zij was een domineesdoch-

ter. Haar vader was Gottfried Osiander en was predi-

kant te Hausen. Van deze ‘stiefmoeder’ wordt ver-

meld dat ze niet minder trouw en liefdevol voor haar 

zorgde dan haar echte moeder. Al in haar prille jeugd 

viel bij de kleine Maria Sophia haar tere Godsvrucht 

op maar tevens haar schrandere geest. Toen ze 

twaalf jaar was werd ze behept met een rugkwaal, 

een vergroeide rugwervel. Daardoor was ze op haar 

veertiende helemaal krom gegroeid. Haar jeugd werd 

daardoor danig gestoord. Ze sterkte zich evenwel in 

de Heere haar God. Ze droeg haar kruis en het ver-

diepte haar verborgen omgang met de Heere. Des te 

zwaarder het kruis des te meer klampte ze zich vast 

aan de Heere Jezus. Dat was haar grootste vreugde. 

Des te meer ze uit Hem leefde des te meer kreeg ze 

betrekking op de zending onder de heidenen maar 

vooral ook kreeg ze een sterk verlangen dat het volk 

Israel tot de Heere gebracht zou worden. Je kon haar 

vaak horen bidden in het verborgene voor de beke-

ring van heidenen en Joden. Hierbij speelde ook een 

bijzondere gebeurtenis een rol uit haar leven. Toen 

ze tien jaar was, maakte ze mee dat haar vader in de 

‘Hauptkirche’ te Esslingen op 20 mei 1820 (Drieeen-

heidszondag(!) de rabbijn Johann Peter Goldberg uit 

Neuwied doopte, samen met diens vier kinderen. 

Deze Goldberg is een van de vurigste Jodenzendelin-

gen geworden. Diepe indruk liet dit gebeuren na bij 

Maria Sophia.  

In 1826 stelde ze een liedbundel samen waarin ze 

gezangen opnam van dichters die naar haar hart 

spraken maar ook liederen van eigen hand waarin 

haar diepste zieleroerselen openbaar kwamen. Maria 

Sophia bleek namelijk begiftigd te zijn met dichters-

talent. Bij diverse familieaangelegenheden verraste 

zij haar familie met een eigen gemaakt gedicht. 

Haar krachten namen jaarlijks af zodat ze zich nog 

wel eens terug moest trekken uit de omgang met 

anderen. Haar dagboek dat ze op een gegeven mo-

ment ging bijhouden getuigt van een innerlijke gees-

telijke strijd in die moeilijke periode maar ook een 

voortdurend kinderlijk vertrouwen met name op 
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Gods beloften. Met name 1 Johannes 4:16 was haar 

tot troost: ‘En wij hebben gekend en geloofd de lief-

de die God tot ons heeft. God is liefde en die in de 

liefde blijft, die blijft in God en God in hem’. 
In 1835 kreeg ze een borstontsteking die haar bijna 

naar het graf sleepte. Ze genas daarvan en ervaarde 

het als een groot genadegeschenk van de Heere. Kort 

daarna werd ze weer ernstig ziek. Haar lijdensweg 

was nu nog erger dan te voren. In die periode be-

geerde ze vooral naar Paulus woord als een reine 

maagd aan één Man voorgesteld te worden, namelijk 

aan Christus (2 Kor.11:2) terwijl ze zich ook verzoen-

de met het feit dat een huwelijk voor haar niet weg-

gelegd was. In deze smelkroes van het lijden leerde 

ze nog meer het Lam te volgen waarheen Hij gaat, al 

zou het sterven worden. Aan het eind van 1835 werd 

ze overvallen door een ernstige keelontsteking ge-

paard gaande met hoge koortsen. Ze was helemaal 

eenswillend met de wil Gods en sprak voortdurend 

over haar hoop op het heengaan naar het Vaderhuis. 

Toen de dokter een dag voor haar dood vertelde dat 

hij niets meer voor haar kon doen en  dat ze sterven 

moest, verheugde zij zich daarin. Ze werd voortdu-

rend omringd door haar vader en vijf zusters waar-

van er ook een paar getrouwd waren. Ze werd zeer 

verkwikt door de gebeden deden en de woorden 

Gods die ze doorgaven. Haar getrouwde zusters 

wekte ze op om bij de opvoeding van de kinderen 

vooral op de Heiland te wijzen. ’s Avonds om tien uur 
vroeg ze haar vader en stiefmoeder naar bed te gaan 

en haar alleen te laten nu haar uur van sterven aan-

brak. Om twaalf uur liet ze zich door haar zusters van 

een gemakkelijke stoel in bed helpen. Nadat ze dit 

hadden gedaan bedankte ze hen vriendelijk voor hun 

zusterlijke liefde. Daarop richtte zich nog eenmaal op 

en riep: ‘’Wat een koor!!’ waarna ze de laatste adem 
uitblies. Dat was een half uur nadat de klok twaalf 

had geslagen, 6 januari 1836. In Duitsland zijn meer-

dere liederen van haar bekend geworden. Ze zijn 

opgenomen in de bundel "Evangelischen Lieder-

schatz für Kirche und Haus" samengesteld door Al-

bert Knapp dat in 1837 verscheen. In ons land is ze 

het meest bekend geworden met haar ‘Missionslied’ 
'Wasserströme will ich gießen/ Spricht der Herr, auf's 

dürre Land’, tevens een van haar eerste pennevruch-

ten. Met het overschrijven van dat gezang (in de 

Nederlandse vertaling van W.A.Dwars) besluiten we 

haar korte biografie.  

 

"Waterstromen wil Ik gieten," 

spreekt de Heer, "op 't dorre land!" 

Koele bronnen zullen vlieten 

door 't verschroeide oosterzand; 

waar nu pelgrims smachtend gaan, 

zal een hof des Heeren staan. 

 

Nog drukt d' aard' een bange stonde, 

duisternis voert nog gebied. 

Nog doolt Israël in 't ronde, 

vraagt naar zijne Koning niet, 

maar zijn Koning vraagt naar hem! 

Kom, verdoolde, hoor Zijn stem! 

 

's Heeren heilwoord kan niet falen! 

Als Zijn Geest de hof doorwaait, 

zal het lichten in de dalen, 

rijpen wat de hoop nu zaait, 

schiet het veld, nu naakt en dood, 

volle halmen uit zijn schoot. 

 

Toont u moedig, uitverkoor'nen, 

doet Gods werk, maar in Gods kracht! 

Leidt de blinden, redt verloor'nen 

uit des afgronds bange nacht! 

Roept heel Isrel tot de Heer’, 
tot de hoop der vaad'ren weer! 

 

Brengt u d' aanvang luttel zegen, 

mist volharding schijnbaar 't loon, 

God zal onze arbeid wegen, 

en 't gelove wacht de kroon. 

Waakt en ijvert, bidt en strijdt! 

Kent God niet Zijn eigen tijd? 

 

Isrels God! Verdrukt, verdreven 

doolt Uw oude bondsvolk voort: 

voer het, door Uw macht ontheven, 

door der vrijheid morgenpoort. 

Och, werd ook door ons aanschouwd, 

hoe G' Uw Sion, Heer’, herbouwt! 

 

Ziet, Hij komt eens met de wolken, 

wie dan d' aard' als Koning groet! 

Rijz' 't hosanna, jubelt volken, 

strooit uw palmen voor Zijn voet! 

Christ'nen, Joden, Heid' nen saam 

knielen dan in ene naam! 

 

P.S. De vertaler Willem Arnoldus Dwars (1793-1862) 

studeerde theologie te Leiden maar diende vanwege 

zijn zwakke gezondheid nooit een gemeente. Wel 

hield hij zich veelvuldig bezig met poezie. 
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Bij de diensten 

Komende zondag hoop ik in beide diensten voor te 

gaan. ’s Morgens zal het wel stof uit de Evangelien 
zijn en ’s middags zullen we afscheid nemen van 
ouderling S. Stobbelaar terwijl we in diens plaats J. 

Fijan en als diaken R. van ’t Goor zullen bevestigen. 
Tevens zullen diaken G.van der Zande en ouderling-

kerkrentmeester E.Mulder herbevestigd worden. We 

willen de te bevestigen broeders van harte Gods 

zegen en bijstand toewensen met de wetenschap dat 

Gods kracht volbracht wordt in onze zwakheid. De 

scheidende ouderling Stobbelaar willen we na de 

Heere dankzeggen voor wat hij zestien jaar achter-

een heeft mogen betekenen voor de gemeente. Met 

name betreffende het bejaardenbezoek en het af-

sluiten van begrafenissen. Ook heeft hij verschillende 

keren de catechisatielessen op vrijdag overgenomen. 

De Heere zij hem en zijn vrouw zeer nabij. 

 

Ter overdenking 

De genade is alleen te verkrijgen zonder geld, zodat 

de Heere ons de zaligheid geeft om niet. Nu is de 

werkelijkheid dat we de waarde van Christus net zo 

min zien als een varken de waarde van een parel ziet 

(Iz.Kok 1930-1995). 

 

Tenslotte 

Een hartelijke groet vanuit de pastorie en veel dank 

voor de hartelijkheid en vriendelijkheid ons gezin 

betoond rondom Kerst en Oud- en Nieuwjaar. 

 

de redactie 


