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Predikant: ds. M. van Kooten 
Nunspeterweg 4 
8075 AC Elspeet 
Tel. 0577-491206 
E-mail: m.vankooten@solcon.nl 
Scriba: ouderling 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 16 februari 2020 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk (deurcollecte) 
Van harte aanbevolen  
 
Kinderoppas 
Mevr. B. Mulder-de Ruiter, Mevr. W. van de Brug-
Huisman, Mevr. J. Fijan-Heijkamp en Maartje Boste-
laar 
 
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 
 
Familie Budding 
Volgende week hoopt de familie Budding naar 
Goudswaard te verhuizen. Omdat niet iedereen naar 
de intrede zal gaan op D.V. zondag 1 maart wordt de 
gemeente in de gelegenheid gesteld na de middag-
dienst -waarin we ook bij hun afscheid stil willen 
staan- het gezin de hand te drukken in het Kerkerf. 
 
Catechisaties 
De eerste maandagavondgroep moet leren 1  Timo-
theus 1:15  en maken de vragen en opdrachten op 
blz.66 en 67 van LotL 1b 
De tweede maandagavondgroep moet leren Mat-
theus 24:13 en maken de vragen en opdrachten op 
blz.94 en 95 van LotL 2b. 
De laatste maandagavondgroep moet leren vraag en 
antwoord 75 en 76 van de Heidelberger Catechismus  
en maken de vragen en opdrachten op blz.116 en 
117 van LotL 3a.  
De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 34 van 
Hellenbroek over de dood van Christus. Maken de 
opdrachten op blz.56 en 57. 
 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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JV de Schatgravers 
D.V. Volgende week dinsdagavond 18 februari is er 
weer JV. We hopen jullie allemaal weer te zien! Om 
19.00 uur in 't Kerkerf. Dick en Lucas zijn aan de 
beurt om een spel te organiseren.  
Hartelijke groet, 
Willie, Machiel en Annemiek 
 
Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften 
Op DV dinsdag, 18 februari, komen we als Mannen-
vereniging weer bij elkaar. Deze avond zal de Bijbel-
studie naar aanleiding van de Hervormde Vaan van 
januari 2020 worden behandeld. Het te behandelen 
Schriftgedeelte is Jesaja 25 en 26, Roelof van het 
Goor zal de inleiding op de Bijbelstudie verzorgen. 
Graag tot ziens a.s. dinsdag om 19.30 uur in 't Ker-
kerf. 
Namens het bestuur, 
Kees van de Steeg 
 
Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ 
Woensdagavond 19 Februari D.V. komen we als 
vrouwen van de gemeente bij elkaar. Dus voelt u zich 
maar aangesproken en kom. We behandelen Bijbel-
studie 7 uit het blad de Herv.vrouw.  De koffie en 
thee met wat lekkers wordt  door 2 corvéers ver-
zorgd;)   
Met vriendelijke groet….Het bestuur. 
 
Avond huisgodsdienst 
Herinnering: vergeet u zich niet op te geven voor 
deze avond. Vanuit de gemeente kreeg ik de vraag of 
het op de avond ook kon gaan over huisgodsdienst 
met pubers. De eerste avond is dat niet aan de orde 
geweest. Dat is inderdaad een belangrijk onderwerp. 
Daarom willlen we komende avond (5 maart) daar 
ook aandacht aan besteden.  
Gert Bossenbroek 
 
Financiën januari 
Collecteopbrengsten: 
woensdag 1 januari: 
Diaconie € 175,95, Kerk € 185,25, Instandhouding 
predikantsplaats € 184,50. 
zondag 5 januari  
Kerk € 415,25, Instandhouding predikantsplaats € 
442,20, Kerk € 452,33. 
zondag 12 januari  
Diaconie voor school € 504,25, Kerk € 462,15, In-
standhouding predikantsplaats € 486,75. 
woensdag 15 januari  
Bijbellezing € 102,10. 

zondag 19 januari  
Kerk € 440,85, Instandhouding predikantsplaats € 
445,35, Kerk € 456,15. 
zondag 26 januari  
FCD € 455,50, Kerk € 471,50, Instandhouding predi-
kantsplaats € 525,80. 
Giften: 
De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 
januari € 142  (1x € 4, 3x € 5 , 4x € 10, 1x € 12, 1x € 
15, 1x € 16 en 2x € 20).  
Giften per bank, voor de kerk 1x € 12, 1x € 50 en 1x € 
75. Voor de instandhouding predikantsplaats 1x € 75. 
Voor het verjaardagsfonds 2x € 25 en 1x € 50,-. Op 
bezoek ontving ds.van Kooten 2x€10.- voor de kerk 
Hartelijk dank voor al uw gaven. 
 
Zangavond D.V. zaterdag 22 februari 2020 
D.V. Zaterdagavond 22 februari is er zangavond voor 
Adullam (Kroonheim te Uddel). Met medewerking 
van mannenkoor Salvatori uit Nunspeet o.l.v. Louwe 
Kramer, organist Gerrald Bronkhorst en mannenkoor 
Con Amore o.l.v. Gerrit Knikker, organist Jan Post. 
Algehele leiding en appèlwoord  door ds. M. Kempe-
neers. Aanvang 19.30. Kerk open 19.00. De toegang 
is vrij. Er zal een collecte gehouden worden die ge-
heel bestemd is voor Kroonheim te Uddel. Hartelijk 
welkom in de HHK te Elspeet, Vierhouterweg 45. 
 
Potgrondactie: Bijbels voor vervolgde christenen 
Op steeds meer plaatsen in de wereld wordt de Bij-
bel een verboden Boek. Toch groeit de vraag naar 
Bijbels! Evangelisten willen het Woord delen nu het 
nog kan. HVC roept u op om hen daarbij te helpen 
via de actie Plant een Bijbel. Wie potgrond koopt via 
www.planteenbijbel.nl, zorgt er voor dat Bijbels 
kunnen worden uitgedeeld in landen waar christe-
nen worden vervolgd. Bestellen kan tot en met 29 
februari. HVC droomt ervan om 5000 Bijbels te kun-
nen uitdelen dankzij Plant een Bijbel 2020. Helpt u 
mee? 
Hoe werkt het? 
U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te 
bestellen of door te doneren. Van de opbrengst van 
twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitge-
deeld. De Bijbels worden verspreid in India, Pakistan 
en Irak. Ook vinden Bijbels hun weg naar Noord-
Korea en China. Daarvoor vindt HVC steeds weer 
nieuwe wegen en technieken. U kunt de potgrond 
bestellen bij Jan en Helma Kuijt, Uddelerweg 26, 
Elspeet. Tel: 0577492662/0649407949 of een mailtje 
naar famjmkuijt@gmail.com. De bestelde potgrond 
kan D.V. op zaterdag 21 maart 2020 van 10:00 tot 
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15:00 uur worden afgehaald. Er zit 40 liter in een zak 
voor € 4,50. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u 
alsnog Bijbels schenken. Voor vijf euro geeft u al 
iemand een eigen Bijbel. 
Actie van HVC 
Stichting HVC helpt vervolgde christenen. De actie 
Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie, 
die steeds harder nodig is. Er zijn wereldwijd vele 
(nieuwe) gelovigen, die geen eigen Bijbel bezitten. 
HVC wil naast hen staan en een verschil maken in 
hun situatie. Het is de Bijbel die gelovigen wereldwijd 
verbindt. Laten we er daarom voor zorgen dat zo 
veel mogelijk mensen een eigen Bijbel kunnen lezen, 
nu het nog kan! 
 
Samuel van Beuningen (slot) 
Nadat we eerder stilstonden bij de levensloop van 
Samuel van Beuningen en ruimschoots passages uit 
twee van hem bewaarde preken overnamen, willen 
we dit keer silstaan bij zijn nageslacht. Uit de gedach-
tenisrede vernamen we dat hij vijfmaal een zeer 
gevoelig verlies heeft geleden gedurende zijn predi-
kantschap. Zijn eerste vrouw en vier kinderen moest 
hij afstaan aan de dood. 
Inderdaad stond Samuel in de eerste maand van het 
jaar 1817 bij het graf van zijn eerste vrouw, Anna 
Jacoba van Someren. Zij was toen 54 jaar. Uit dat 
huwelijk werden vijf kinderen geboren. In de stam-
boom van de familie komen we er vier tegen. Blijk-
baar is een van de overleden kinderen kort na de 
geboorte gestorven en zo op een of andere wijze 
over het hoofd gezien. Van Beuningen zei namelijk in 
zijn gedachtenisrede dat hij vier kinderen door de 
dood had verloren, terwijl er nog één in leven was. 
Op dat ene kind na hebben we van de overige drie 
overleden kinderen meer gegevens. 
Allereerst zijn oudste zoon Johannes Jacobus van 
Beuningen. Deze werd in de pastorie van Wouden-
berg geboren in 1783. Deze zoon volgde zijn vader in 
het ambt en werd predikant te Maartensdijk (1805-
1810) en Harlingen (1810-1813) Hij overleed op 29-
jarige leeftijd in Utrecht ten huize van zijn ouders, 
ten gevolge van de zogenaamde zenuwkoorts. In de 
‘Boekzaal der geleerde wereld’ lezen we namens de 
hervormde gemeente van Harlingen het volgende 
rouwbeklag: ‘Wij betreuren, met de bedrukte en in 
diepe rouw gedompelde Weduwe, hare nog onnoze-
le kindertjes en familie, den dood van onze Leeraar; 
een man van meer dan gewoone talenten, steeds 
volijverig in het werk des Heeren en die door zijn 
vriendelijke verkering, zich bij de Gemeente wist te 
veraangenamen’. De zondag na zijn overlijden sprak 

volgens datzelfde bericht zijn plaatselijk collega 
A.R.Mentes over Ps.89:49 ‘Wat man leeft er, die de 
dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het 
geweld des grafs’, ‘bepalende bij deze gelegenheid 
zijne toehoorders bij het pligtmatige en nuttige van 
een vroegtijdige overdenking des doods’. Johannes 
Jacobus liet zijn vrouw achter met een dochtertje van 
drie jaar en een zoontje van twee jaar.  
Samuels dochter Geertruij overleed op 42-jarige 
leeftijd in 1826. Zij was getrouwd met dr. D.H. Wil-
schut die predikant was te De Bilt, Apeldoorn, Dor-
drecht en Amsterdam. 
Op 13 jarige leeftijd overleed in 1804 zijn zoontje 
Abraham Adrianus. Van die knaap is bekend dat hij in 
de Domkerk is gedoopt en in de Geertekerk begra-
ven. 
Eén dochter -Margaretha- overleefde hem. Zij leefde 
van 1787 tot 1860.  
Samuel hertrouwde in 1818 met Geertruida Marga-
retha Moorrees (1772-1836). Dit tweede huwelijk 
bleef kinderloos.   
Omdat de voormalige bewoners van de villa Noor-
derheide afkomstig waren van Samuels oudste zoon 
Johannes Jacobus (de predikant), willen we die lijn 
verder volgen. 
Johannes Jacobus kreeg met zijn vrouw twee kinde-
ren.  
De oudste -een dochter- was Anna Jacoba (1810-
1872). Zij trouwde met dr.Adriaan Cornelis de Meyier 
(1804-1882) Deze begon net als zijn schoonvader als 
predikant te Maartensdijk (1828-1832). Daarna stond 
hij te  Voorburg (1832-1835) en Arnhem (1835-1872). 
Een zoon uit dat huwelijk Willem de Meyier (1836-
1909) was vrijzinnig predikant te Arkel en Wormer-
veer en vervolgens liberaal Tweede Kamerlid. Toen 
de synode van de Hervormde kerk voorstelde om de 
doopsformule uit Mattheus 28:19 verplicht te stellen 
schreef hij een brochure tegen dit voorstel. Hij achtte 
zo’n dwangmaatregel ‘schadelijk voor de in de her-
vormd kerk gewenschte leervrijheid, onwettig en 
onnoodig’. Ook meende hij dat de mens een aange-
boren mogelijkheid had om het goede te doen. Te-
vens moest hij niets van christelijk onderwijs hebben. 
Hij vond dat op neutrale scholen ieders godsdiensti-
ge overtuiging genoeg werd gewaarborgd. Deze 
Willem de Meyier was dus een kleinzoon van de 
eerder genoemde Samuel van Beuningen. Overigens 
was hij nog maar een kleuter toen zijn grootvader 
stierf en heeft deze de geestelijke ontsporingen van 
zijn kleinkind niet meer meegemaakt.. 
Het tweede kind van Johannes Jacobus was Willem. 
Hoewel de knaap zijn vader niet of nauwelijks heeft 
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gekend volgde hij hem alsmede zijn grootvader wel 
op in het ambt van predikant. Grootvader Samuel 
was voogd over hem. In 1826 toen Willem bij een 
oom logeerde stuurde opa van Beuningen hem een 
brief. Na over koetjes en kalfjes geschreven te heb-
ben gaf hij zijn kleinzoon ook een ernstige vermaning 
nadat net twee jongens in Utrecht waren verdron-
ken. Samuel schreef:  ‘Waag U toch nimmer te veel 
aan het water met te visschen of tot andere eindens, 
want ’t is wat te zeggen om net als die twee jongens 
onvoorbereid voor de Schepper te moeten verschij-
nen’. In 1829 ging Willem theologie studeren in 
Utrecht.  Een jaar later vond de Belgische opstand 
plaats. De Belgen onttrokken zich aan het Oranje-
huis. Vele studenten trokken toen in de zogenaamde 
‘tiendaagse veldtocht’ mee als Korps Vrijwillige Ja-
gers naar de zuiderburen om de koning te steunen. 
Er zijn wel meer theologische studenten bij dat Korps 
aangesloten geweest. Onder hen behoorde A. 
Brummelkamp, H.P. Scholte en S. van Velzen die 
allen in Leiden studeerden en uiteindelijk allemaal 
met de Afscheiding meegingen. Vanuit de Groningse 
universiteit ging de bekende A.P.A.du Cloux mee die 
net beroepbaar was.  De Leidse theologiestudent 
L.G.C.Ledeboer had ook meegewild maar werd afge-
keurd vanwege ‘’kortzichtigheid’. De tijd was te kort 
en de nederlaag te groot om contact met elkaar 
gehad te hebben. In ieder geval was van Beuningens 
vaderlandliefde even zo groot als die van genoemde 
theologische studenten maar in geestelijk opzicht 
lagen ze ver uit elkaar. 
Omdat er in die tijd een groot overschot was aan 
kandidaten duurde het een hele tijd voordat er be-
roep kwam voor Willem. Rossum werd zijn eerste 
gemeente, waar hij stond van 1839 tot 1854. Daarbij 
speelde zijn aanstaande schoonvader een rol die 
bevriend was met de collator van Rossum G.A.J. 
baron van Randwyck. Willem van Beuningen trad in 
het huwelijk met Adriana Maria (Henriette) Boonen 
(1817-1876). Zij was een kleindochter van ds. A.B. 
Boonen (1727-1811) die de gemeenten Angerlo, 
Beekbergen, Hattem en Nijmegen diende. Waren 
vader en met name opa van Beuningen rechtzinnig 
predikant, Willem ontwikkelde zich tot het tegen-
overgestelde. Dat blijkt o.a. uit zijn lidmaatschap van 
de ‘vrijmetselaars’ alsmede uit zijn publicaties. Zijn 
belangstelling ging voornamelijk uit naar de stoffelij-
ke goederen van de kerk. Zo schreef hij in 1863 ‘Brie-
ven over geestelijke goederen’. Een misleidende titel 
want het gaat daar niet over heilsgoederen maar 
eigendommen van de kerk die voor geestelijke doel-
einden worden gebruikt. Zo ook het in 1870 versche-

nen ‘Het geestelijk kantoor van Delft.’ Het gaat daar 
eenvoudigweg om een kantoor waarin kerkelijke 
goederen worden beheerd. Tenslotte schreef hij in 
1873 ‘De vicarie-goederen van Ammerzoden en 
Well’, opnieuw een boek over de kerkelijke eigen-
dommen van de gemeente Ammerzoden en Well 
waarvan de rechten terug gingen naar de tijd van 
voor de reformatie. Na vijftien jaar in de Bommeler-
waard predikant geweest te zijn volgde Ameide-
Tienhoven (1854-1882). De bevolking zat niet op een 
vrijzinnige prediking te wachten maar men was af-
hankelijk van de heren van Ameide en Tienhoven die 
collatierecht hadden. De kerkenraad die geen afspie-
geling van de gemeente was bestond grotendeels uit 
mensen met aanzien en vermogen maar niet bedeeld 
met genade.  Een protestactie van 32 mannelijke 
lidmaten tegen het beroep op Van Beuningen ver-
mocht niets. Zodoende werd de rechtzinnige ge-
meente met van Beuningen ‘opgescheept’. De onte-
vreden lidmaten hebben uit protest een tijdlang hun 
eigen kerkdiensten en zondagsschool gehouden in 
een timmermanswerkplaats van Willem Verheij 
(1818-1890). Hij was enkele jaren voor de komst van 
ds.van Beuningen krachtdadig tot bekering gekomen 
en kerkte in de wijde omgeving zoals Oud Alblas en 
Schoonrewoerd waar de oude waarheid beluisterd 
kon worden.   Hij behoorde ook tot een groepering 
die kerkherstel in de Hervormde kerk voorstond die 
het blad ‘De wachter op Sions muren’ deed verschij-
nen onder redactie van o.a. ds. A.P.A. du Cloux. Hij 
richtte met zijn plaatsgenoot Cornelis Terlouw in 
1864 een plaatselijke afdeling van ‘Vrienden der 
Waarheid in Nederland’ op en belegde in zijn tim-
merloods doordeweeks diensten waarin o.a. voor-
ging evangelist N.Bakker, de overgrootvader van 
emeritus-predikant E.M.Bakker die o.a. in Wezep en 
Nijkerk heeft gestaan. Daarnaast hield hij op zondag 
zondagsschool die door de jeugd trouw werd be-
zocht, terwijl de ouders ook graag meekwamen. Ze 
hoorden daar wat ze in de kerk niet vernamen. De 
belangstelling was zo groot dat ze toestemming kre-
gen om in de hervormde kerk van Tienhoven (de 
kleinste van de twee kerken) rechtzinnige predikan-
ten uit te nodigen. Blijkbaar heeft van Beuningen als 
voorzitter en scriba van de kerkenraad daar toch ook 
fiat aan gegeven, al liet hij ook wel doorschemeren 
dat hij geen voorstander was van het feit dat sedert 
1867 in de kerk de mogelijkheid kwam dat de ker-
kenraad zichzelf niet aanvulde maar dat de gemeen-
te daarbij ook een stem in het kapittel kreeg. Van 
Beuningen heeft op de classisvergadering te Gouda 
in 1869  nog tevergeefs geprobeerd die wet van tafel 
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te krijgen. Het duurde tot 1881 dat ook in Ameide en 
Tienhoven gestemd werd om de kerkenraad vanuit 
de gemeente te laten kiezen. Van Beuningen ging in 
1882 met emeritaat en voorspelde met leedwezen 
zijnerzijds  dat hoep-makers en mandenmakers hun 
plek in de kerkenraadsbanken zouden innemen. Alzo 
geschiedde. Nadat in 1882 van Beuningen met eme-
ritaat ging kwam Cornelis Terlouw (1825-1908) in de 
kerkenraad. Inmiddels was de wet van collatie opge-
heven en kon de kerkenraad toen zonder goedkeu-
ring van de heren van Ameide en Tienhoven beroe-
pen. Willem Verheij werd ook tot ouderling gekozen 
maar bedankte omdat zijn vrouw enkele maanden 
geleden was overleden. Als eerste predikant die na 
vele jaren moderne prediking Ameide en Tienhoven 
ging dienen was kandidaat P.Bongers uit Nieuw-
Lekkerland. Hij kwam daar in 1885. Om die reden 
werd de evangelisatie in de timmerloods opgeheven 
en ging dhr.N.Bakker op 5 april 1885 voor het laatst 
daar voor.   In 1886 vond de doleantie plaats. Een 
van de ouderlingen –C.de Kruyk- ging daarin mee en 
richtte daartoe de gereformeerde kerk op die door 
de jaren heen helemaal verlinkste waardoor in later 
jaren aldaar de christelijke gereformeerde kerk (rich-
ting Bewaar het Pand) werd gesticht. Cornelis bleef 
zijn plaats innemen in de Grote kerk. Prof. dr. C. 
Graafland -die van 1953 tot 1958 in Ameide-
Tienhoven stond- schreef daarover in de bundel 
‘Beproefde trouw’ t.g.v. 75 Gereformeerde Bond : 
‘Voor zover wij kunnen zien, is het vooral een geeste-
lijk psychologische reden geweest, waardoor deze 
scheiding ontstond. Als wij via overlevering de gees-
telijke houding van deze twee genoemden trachten 
te reconstrueren, dan was broeder C.de Kruyk de 
actieve man van de daad, de meer verstandelijk 
aangelegde, meer op leer en plicht gericht, met een 
minder bevindelijke instelling. Daartegenover was 
broeder C.Terlouw de ingetogen,  meer mystieke 
zachtmoedige, die bang was om met menselijke 
activiteiten de Heere voor de voeten te lopen. Een 
man die ook meer feeling had voor de geestelijke 
vragen en noden der zielen. Hij sprak liever over het 
geestelijk leven dan over de kerkvorm’. 
Na zijn emeritaat vestigde Willem van Beuningen 
zich in Utrecht alwaar hij een huis had gekocht. Hij 
deed o.a. vrijwilligerswerk in de openbare biblio-
theek die zijn zoon had helpen oprichten en werd 
aldaar lid van de vrijzinnige vereniging van de Neder-
landse Protestantenbond. Hij overleed op 13 novem-
ber 1899 in de Domstad evenals eerder zijn vader en 
grootvader.  

Willem van Beuningen en zijn Henriette (die hem in 
1876 ontviel op 59-jarige leeftijd vanwege ‘een hart-
ziekte en water in de beenen’) kregen vijf kinderen, 
allemaal zonen. Een zoontje werd slechts een half 
jaar, een ander zoontje dat naar opa Samuel was 
vernoemd stierf reeds op zeven-jarige leeftijd. De 
andere drie jongens kwamen in het zakenleven te-
recht. Het meest succesvol was dienaangaande Hen-
drik Adriaan (1841-1908). Hij richtte in 1895 met 
enkele anderen de steenkolen-handelsvereniging op 
en werd er directeur van. Hij was ook in de politiek 
werkzaam en was gemeenteraadslid te Utrecht, 
alsmede lid van de Utrechtse provinciale staten, 
terwijl hij ook nog eens lid van de Tweede Kamer was 
van 1891 tot 1894. Hij zette zich in voor technisch- 
en huishoudelijk onderwijs en het kinderziekenhuis, 
was bestuurslid van de openbare bibliotheek en het 
zwembad. Hij behoorde even als zijn vader tot de 
Nederlandse Protestantenbond en was er erevoorzit-
ter van. 
Hendrik Adriaan kreeg met zijn Engelse vrouw Ann 
Lavinia Brain dertien kinderen waarvan het eerste 
zoontje levenloos werd geboren en twee dochtertjes 
stierven op de leeftijd van anderhalf en 5 jaar. De 
overige tien kinderen kwamen of zelf of door hun 
huwelijk in de zakenwereld terecht. De achtste van 
het dertiental Daniel George (1877-1955) die zijn 
vader opvolgde als directeur van de steenkolenhan-
delsvereniging en daarmee de grootste werkgever in 
de Rotterdamse havens ook wel ‘havenbaron werd 
genoemd is dus de bouwer van de villa Noorderheide 
geworden. Wees ik eerder op zijn ‘verdiensten’ voor 
sport en cultuur in Rotterdam, hij was ook medeop-
richter van het Havenziekenhuis aldaar dat drie jaar 
geleden is gesloten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
hebben in september en oktober 1944 met zijn me-
dewerking op zijn landgebied verschillende drop-
pings ten bate van het verzet plaatsgevonden. Deze 
droppings bestonden uit containers met wapens, 
munitie, penicilline die werden afgevoerd of door 
een verzetsgroep uit Apeldoorn werden begraven. 
Voor ons dorp was hij ook van betekenis. Verschil-
lende Elspeters hebben vanwege de villa Noorder-
heide en van Beuningens uitgestrekte bossen hun 
boterham verdiend terwijl zijn vrouw A. E. van Beu-
ningen- Charlouis als beschermvrouwe van de mu-
ziekvereniging op 1 juni 1970 de eerste steen heeft 
gelegd van het voormalige dorpshuis Amicitia. Zon-
der te weten -nog minder te wensen- dat dit ooit in 
later jaren het kerkgebouw van de Oud-
Gereformeerden zou worden. Indirect is zo nog een 
wens van de oude Samuel van Beuningen vervuld, 
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namelijk dat het nageslacht zich mocht richten op de 
eeuwige belangen. 
 
Bij de diensten 
Komende zondag hopen we tweemaal in uw midden 
te zijn. ’s Morgens zal uit een van de vier Evangelien 
gepreekt worden en ’s middags is zondag 14 van de 
Heidelberger catechismus aan de beurt. Hazeu be-
rijmde deze dondag op de melodie van Psalm 73: 
 
Wat zegt het, die ontvangen is 
Van God de Heil’gen Geest, gewis 
Uit maagd Maria’s schoot geboren? 
Dat ‘d eeuw’ge Zoon, Gods uitverkoren 
Die is waarachtig eeuwig God; 
En blijft; tot eind’loos heilgenot; 
De ware menselijke aard 
Door mensenliefde, heeft aanvaard. 
 
Van maagd Maria’s vlees en bloed, 
Door werking van Gods Geest gevoed 
Heeft aangenomen en gedragen; 
Opdat men zou van Hem gewagen. 
Dat Hij was ’t ware Davids Zaad 
Zijn broederen gelijk: maar ’t kwaad 
Der zonde –niet met hun gemeen- 
Als heilig in alle eeuwigheen. 
 
Wat nuttigheen zijn u bereid 
Dat Christus is, in heiligheid 
Voor u ontvangen en geboren? 
Dat Hij tot Midd’laar is verkoren; 
Die met Zijn heilig onschuld, mij 
Ontheft van zonden, waarin wij 
Ontvangen zijn; en dus bevlekt, 
De schuld voor ’t aanschijn Gods bedekt. 
 
Ter overdenking 
Indien de hemel ons vaderland is, wat is de aarde 
dan anders dan een oord van ballingschap? Indien 
het verhuizen uit de wereld is de ingang tot het le-
ven, wat is de wereld dan anders dan een graf? (Jo-
hannes Calvijn) 
 

de redactie 


