Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2020 | Week 11

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 15 maart 2020
09.30 uur ds. A. Simons te Montfoort
15.00 uur ds. J.W. Hooydonk te Kockengen
Collecten
1.Fonds Christelijke doeleinden
2.Kerk
3.Instandhouding predikantsplaats
Van harte aanbevolen
Kinderoppas
Mevr. J. van Kooten-van Asselt, Mevr. L. van AsseltHuisman, Mevr. J. Fijan-Heijkamp en Jeanne van
Asselt

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 vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d.
Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380
Catechisaties
D.V. maandag 16 en vrijdag 20 maart hoop ik jullie
weer te verwachten.
De eerste maandagavondgroep moet leren Johannes
16:33 en maken de vragen en opdrachten op blz.73
van LotL1b.
De tweede maandagavondgroep moet leren 1 Petrus
5:8 en 9 en maken de vragen en opdrachten op
blz.109 van LotL 2b.
De derde maandagavondgroep moet doorlezen
hoofdstuk 18 van LotL 3a. We hopen daar de volgende keer dan nader op in te gaan.
De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 37 van
Hellenbroek over de voldoening van Christus en
maken de vragen op blz.68 en 69.

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
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JV de Schatgravers
Hoi allemaal, volgende week dinsdagavond 17 maart
is er alweer de laatste avond van dit seizoen. We
gaan dan naar het tuinhuis van de familie van Deuveren aan de Kleine Kolonieweg 141. We vertrekken
om kwart voor zeven bij de kerk en voor wie op eigen
gelegenheid wil gaan: we beginnen om zeven uur. De
avond duurt tot ongeveer half negen.
Hartelijke groet,
Willie, Machiel en Annemiek
Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften
Op DV dinsdag, 17 maart, komen we als Mannenvereniging weer bij elkaar. Deze avond zal Cees van 't
Noorende de Bijbelstudie naar aanleiding van de
Hervormde Vaan van februari 2020 met ons inleiden.
Graag tot ziens a.s. dinsdag om 19.30 uur in 't Kerkerf.
Namens het bestuur,
Kees van de Steeg
Vrouwenvereniging “Wees een Zegen”
D.V. 18 maart hopen wij samen als vrouwen Bijbelstudie 9: Vasthouden aan het Woord te behandelen.
Jullie mogen thuis alle vragen voorbereiden. We
hopen deze vragen met elkaar te bespreken.
De sluitingsavond voor alle verenigingen is in tegenstelling tot wat op het rooster vermeld staat 1 april.
We willen 8 april onze laatste verenigingsavond houden. Dan behandelen we Bijbelstudie 10 voor de
pauze en na de pauze gaan we iets moois maken.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Ouderenmiddag D.V. 7 April
Ook dit jaar worden de ouderen uit onze gemeente
weer uitgenodigd om te komen naar de ouderenmiddag rondom Pasen. U ontvangt hiervoor ook een
persoonlijke uitnodiging. U bent welkom vanaf 14.30
uur in het Kerkerf, waar u ontvangen wordt met
koffie en thee. Wij willen graag om 15.00 uur met
het programma beginnen. Rond 17.30 uur wordt u
een broodmaaltijd aangeboden. We hopen op een
goede middag samen. Heeft u nog vragen, dan kunt
u bellen naar Alie Hop tel 0577-491102.
Hartelijke groet
De voorbereidingscommissie.

Financiën februari
Collecteopbrengsten:
zondag 2 februari
Kerk € 410,10, Instandhouding predikantsplaats €
433,50, Kerk € 447,25.
zondag 9 februari
Diaconie € 434,15, Kerk € 431, Instandhouding predikantsplaats € 480,66.
woensdag 12 februari
Bijbellezing € 147,70.
zondag 16 februari
Kerk € 450,10, Instandhouding predikantsplaats €
451,60, Kerk € 472,10.
zondag 23 februari
FCD € 404,10, Kerk € 415,45, Instandhouding predikantsplaats € 448,25.
woensdag 26 februari
Bijbellezing € 151,64.
Giften:
De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in
februari € 105. Giften per bank, voor de kerk 1x € 50,
en voor het verjaardagsfonds 1x € 10 en 1x € 50.
Ds.van Kooten ontving op bezoek 1x €10,-.
Hartelijk dank voor al uw gaven.
Coronavirus
Nu het virus ook binnen de ons dorp is gekomen
versta een ieder zijn of haar verantwoordelijkheid die
daarmee besmet zijn. We zouden het uit pastoraal
en praktisch oogpunt op hoge prijs stellen dat de
predikant of scriba op de hoogte gesteld zou worden
wanneer het iemand van onze kerkelijke gemeente
zou betreffen. Weest voorts nuchter en waakt. Bedenkt met Psalm 90 dat we vergankelijke mensen
zijn en hier geen blijvende stad hebben en voorts
met Psalm 91 dat de kerk des Heeren altijd toekomst
heeft.
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Bijeenkomst in Oranjehof
Voorjaarsmarkt
D.V.Zaterdag 14 maart is de jaarlijkse voorjaarsmarkt
van Oranjehof. Tussen 9.30 uur en 13.00 uur bent u
en jij van harte uitgenodigd om te kijken en te kopen
bij de verschillende kraampjes die er in Oranjehof
staan. En we bakken dit jaar van alles, en maken het
klaar terwijl u wacht. Dit keer o.a. heerlijke wafels,
maar ook vis en friet. En de koffiecorner voor koffie/thee en gebak.
Rond de klok van 11.30 uur zullen de vrijwilligers die
resp. 12 ½ jaar en 25 jaar vrijwilliger van Oranjehof
zijn, officieel worden gehuldigd. Voor Oranjehof een
bijzonder moment, dankbaar voor zo veel inzet, elke
dag opnieuw in en voor Oranjehof.
De kinderen kunnen hun kleurplaat inleveren en ..op
deze markt altijd prijs bij Oranjehof!
Allen, jong en oud hartelijk welkom op onze voorjaarsmarkt in Oranjehof. Ingang aan de Gerrit
Mouwweg.
Zangavond Timotheos
Zangavond met bovenstem t.b.v. St. Timotheos op
D.V. 4 april 2020 in Herv. St. Nicolaas (of Grote Kerk
te Elburg. Aanvang:
19.30 uur (kerk open vanaf
19.00 uur). Parkeren: ’t Schootsveld. De collecte van
deze avond komt volledig ten bate van stichting
Timotheos, kosten zijn gesponsord. Opening, meditatie en sluiting door ds. J. de Bruin uit Elburg. Organist: Pieter Heykoop m.m.v. bovenstemgroepen uit
Waddinxveen en Wouterswoude
Jodenkamp Elspeet (II)
We zagen de vorige keer dat de gemeenteraad
(waarvan één van de vijftien raadleden uit Elspeet
kwam en tegenstemde) op 10 maart 1939 in meerderheid voor het opvangcentrum van Duits-Joodse
vluchtelingen stemde. Praktisch het hele dorp Elspeet kwam tegen deze beslissing van het gemeentebestuur op. Dorpsvereniging ‘Elspeet Vooruit’
schreef daarop een protest naar de Gedeputeerde
Staten van Gelderland ondertekend door 350 ‘gezinshoofden, grondbezitters en neringdoenden’.
Volgens de Haagse Courant van donderdag 16 maart
1939 zeggen de ondertekenaars het besluit van de
gemeenteraad in hoge mate te betreuren. ‘Een der
argumenten door de bewoners naar voren gebracht
is, dat zij voorzien dat hun zondagsrust door het
verblijf van vreemdelingen niet zal bevorderd worden. Ondertekenaars beroepen zich op recht van
folklore, die tekort zouden komen (…) Ook constateerden zij, dat het zonderling is, dat gelden bijeen

worden gebracht, om enige kilometers verder het
behoud van natuurschoon mogelijk te maken.’ Men
meende dat de kleine winkeliers geen profijt van dit
kamp zouden hebben maar het kamp wel een deel
van hun belastinggeld zal opeisen. Woorden als
‘noodlot’ en ‘grote schade’ werden gebruikt om de
nadelen van het kamp onder woorden te brengen.
De protestnota was ondertekend door voorzitter
A.Huizen en secretaris W.van Bronswijk.
Ook een oud-hoogleraar van de landbouwhogeschool te Wageningen mengde zich in de discussie.
Hij schreef: ‘Laat men zich eens indenken wat het
betekent als daar te midden van de Veluwse bevolking, gedurende een lange reeks van jaren, zulk een
groot aantal vreemden met andere godsdienst en
volkomen andere levensbeschouwingen en zeden,
wordt gevestigd. Als men dan bedenkt dat er onder
die vluchtelingen een groot aantal verkeerde elementen schuilt en dat men al die mensen toch immers niet gedurende jaren achtereen binnen de
omheining van het kamp kan houden. Dreigt hier dan
niet een groot gevaar voor de bevolking…’ Voordat
nog van een kamp in Elspeet sprake was werd door
de eindredacteur van het SGP dagblad ‘de Banier’
van 9 december 1938 opgemerkt dat een grote massa Joden in het land een gevaar opleverde. Zeker niet
vanuit antisemitisch oogpunt, wel vanuit bezorgdheid voor de christelijke zeden en gewoonten. Hij
wees er in dat artikel op dat vele Joden communist
en socialist waren. Ook dat vele publieke vermakelijkheden zoals dancings in de handen van Joden
waren, terwijl de Christendom-vijandige pers ook
vaak geredigeerd werd door Joden.
Minister-president Colijn (ARP) had nog weer andere
redenen om zuinig te zijn met het toelaten van
vluchtelingen. Hij zei na de Kristallnacht in de Tweede Kamer op vragen van socialistische zijde om zich
meer in te zetten voor de Joodse vluchtelingen: ‘In
dezen tijd is geen enkel volk van huis uit volkomen
vrij van antisemitisme: de sporen ervan worden ook
in ons land gevonden en wanneer men nu ongelimiteerd een stroom vluchtelingen uit het buitenland
hier zou binnen laten, zou het noodzakelijk gevolg
ervan zijn, dat de stemming in ons eigen volk ten
opzichte van de Joden een ongunstige kentering zou
kunnen ondergaan’
Koningin Wilhelmina die op vakantie in Zwitserland
was kreeg in maart 1939 de brief waarin het besluit
stond dat het kamp in Elspeet er zou komen. Zij was
daar niet blij mee. Dat liet ze in een brief op 14 maart
geschreven door haar secretaris ook wel weten.
Twaalf kilometer vond zij veel te dicht bij haar zo-
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merverblijf in het Loo te Apeldoorn. Bekend is dat de
koningin nog wel eens op de heide kwam schilderen
en ook meerdere malen schaapherder Willem Mouw
–die daarnaast ook ouderling en zondagsschoolmeester was- opzocht. Hij behoorde dan ook tot één
van de genodigden bij haar koninklijke begrafenis in
1962. Nog een punt was dat het kamp niet een tijdelijke aangelegenheid was.. De koningin hoopte overigens wel dat men ergens anders een geschikte
plaats zou kunnen vinden, maar niet in Elspeet. Iemand merkte naar aanleiding van dit afwijzen door
de koningin sarcastisch op dat ze niet bang hoefde
te zijn dat de zwijntjes die haar man –nadat ze tot
zeldzaamheden gingen behoren op de Veluwe- had
geintroduceerd door de Joden zouden worden afgeschoten…
Het Dagblad van het Noorden bevatte in de krant van
zaterdag 18 maart 1939 een artikeltje over het kamp
met de volgende inhoud: Gedeputeerde Staten van
Gelderland hebben naar aanleiding van de ingekomen bezwaren voor het inwinnen van inlichtingen
hun beslissing over het raadsbesluit van Ermelo betreffende beschikbaarstelling van grond voor een
vluchtelingenkamp, aangehouden.
Dit besluit zal door de bevolking van Elspeet, maar
daarnaast ook door de andere tot de gemeente Nunspeet behorende dorpen met hoop in het hart begroet worden.
Hoezeer men ook met het lot van de vluchtelingen
begaan is, een permanente huisvesting van deze
schaar juist op de aangewezen plaats, die een der
fraaiste van de omgeving van Elspeet is, betekent
voor dit rustige fraaie dorp een gevoelige klap. Hier
wordt teveel van de herbergzaamheid van de bevolking gevraagd.
Bovendien ondervindt de bevolking nu reeds bezwaren van het voorgenomen raadsbesluit, aldus de
Provinciale Overijsschelsche en Zwolsche Courant, Er
komen nu namelijk al handelaren uit verschillende
streken van het land langs de woningen in de Ermelosche dorpen leuren met de opmerking dat ze ‘Duitsche vluchtelingen’ zijn, die graag wat willen verkopen.
Het spreekt vanzelf, dat het helemaal niet de bedoeling van de gemeenteraad geweest is, dat de toekomstige kampbewoners op deze wijze in hun onderhoud voorzien. Dat dergelijke praktijken heel
gauw verleden tijd zullen zijn, ligt eveneens voor de
hand.
Maar het verschijnen van deze pseudo vluchtelingen
op de Veluwe is tekenend voor de wijze waarop in
die kringen het raadsbesluit ontvangen is.

De heren trachten er beter van te worden, tot grote
last van de Veluwe-bewoners en uiteindelijk tot
schade van henzelf en van degenen wier lot tenslotte
oorzaak was, dat het raadsbesluit genomen werd.
De Veluwe hoopt en verwacht, dat het uitstel van
Gedeputeerde Staten afstel betekent’.
In dagblad ‘de Banier’ stond op 21 maart 1939 het
volgende krantenbericht onder het kopje: GEEN
JODENKAMP BIJ ELSPEET?: ‘Naar men ons uit Elspeet
meldt, is de regeering blijkbaar teruggekomen op
haar plannen om een kamp voor de Joodsche vluchtelingen op de Veluwe bij Elspeet. Verwacht wordt
dat dit kamp ergens in Drente zal komen. Te Elspeet
en omgeving juicht men deze wijziging in het standpunt der regeering zeer toe’. In de Alkmaarsche
Courant, Haarlems Dagblad, Heldersche Courant,
Schager Courant en de Middelburgse Courant was
een dag later te lezen dat het jodenkamp niet doorging ‘in verband met de vele protesten, o.a. van de
geheele Elspeetsche bevolking die tegen dit plan zijn
gerezen’.
Het meest uitgebreid verslag lezen we in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant op 22 maart
1939: ‘GEEN VLUCHTELINGENKAMP IN ELSPEET, De
regering ziet er van af’:
‘Naar wij vernemen, heeft de regering thans aan het
gemeentebestuur van Ermelo medegedeeld, dat zij
definitief afziet van de vestiging van een vluchtelingenkamp in die gemeente op het Elspeetsche veld
nabij Elspeet.
Zoals wij eerder reeds gemeld hebben, stelden Ged.
Staten van Gelderland hun beslissing ter zake uit, in
verband met de door de Elspeetsche bevolking ingebrachte bezwaren tegen de vestiging, die het college
wilde onderzoeken. De regering liep dus reeds op de
beslissing van de Gedeputeerde Staten vooruit door
geheel van de totstandkoming van het kamp af te
zien. Waarschijnlijk zal het kamp thans dus worden
ingericht te Westerbork in Drenthe, waar, zoals in
ons blad van zaterdag vermeld stond, een stuk grond
van het Staatsboschbeheer voor de vestiging ernstig
in aanmerking komt.
Blijdschap in Elspeet.
De bevolking van Elspeet heeft met grote vreugde
van deze beslissing kennis genomen. Men is er zeker
niet minder begaan met het lot van zovele medemensen die uit huis en land verdreven, in den
vreemde moeten rondzwerven, als overig Nederland,
doch de konsekwenties die aan de vestiging verbonden bleken, waren voor de neringdoenden in Elspeet
zo groot, dat met klem tegen de voornemens van de
regering geageerd is.
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Deze aktie is dus volkomen geslaagd. De Elspeetsche
hotel- en pensionhouders kunnen thans met vertrouwen de zomer tegemoet gaan, die hen ditmaal
zeker niet minder vreemdelingen zal brengen, dan
vroeger het geval was.’
Uit alle persberichten lijkt het dat de Elspeetse bevolking de doorslag heeft gegeven dat het opvangcentrum van de Joden geen doorgang had. Die lag
echter bovenal bij hare majesteit de koningin. Lang is
dat verzwegen, ook door dr.L.de Jong, die zelf Jood
was en bepaald geen blad voor de mond nam, in zijn
uitgebreide naslagwerken over de Tweede Wereldoorlog. In o.a. de tweedelige biografie over koningin
Wilhelmina van Cess Fasseur alsmede ‘de eeuw van
mijn vader’ van Geert Mak wordt het eerlijk vermeld.
Uiteraard is het niet de bedoeling om lak te leggen
op het koninklijk huis. Het heeft ook geen pas om
alleen de Elspeetse bevolking neer te zetten als de
grote tegenwerkers. Laten we ruim tachtig jaar na dit
alles met alle wetenschap die wij nu hebben ook
bedenken dat de beste stuurlui doorgaans aan wal
staan.
(Slot volgt DV)

Hij is van God verlaten geweest opdat zij nimmermeer van God verlaten zouden worden.
Ja, Hij is ter helle nedergedaald, opdat voor hen de
poort van de hemel geopend zou worden om daar de
volzalige vreugde te genieten.
(Johannes Beukelman 1704-1757)
Persoonlijk
Thijs is thuis gekomen. Ons kleinzoontje Thijs mocht
maandag –precies drie weken na zijn geboorte- naar
huis. De Heere ondersteune onze Herman en Everdien bij alle zorg rondom de kleine jongen. Bedankt
voor het meeleven.

Bij de diensten
Komende zondag hopen ds. Simons en ds. Hooydonk
voor te gaan. Zelf hoop ik in Aalburg en Kockengen te
preken. Geve de Heere gezegende diensten. In het
zeer lezenswaardige boek ‘Gods beloften voor u’ van
wijlen ds. Iz. Kok is zijn intreepreek in Zegveld opgenomen die hij in 1957 hield. Daarin maakte hij de
volgende opmerking die moeite van het betrachten
meer dan waard is: ‘Kom naar de kerk, het huis van
God, om u niet te onttrekken aan de trekkingen van
de Vader. Daartoe geeft de Heere Zijn dienaren om
door het gepredikte Woord zondaren te trekken tot
Zijn Zoon’.
Ter overdenking
Christus is nedergedaald ter helle om Zijn kinderen
van de helleangsten te bevrijden.
Hij heeft zweet als druppelen bloeds uitgestort,
opdat zij in hun koude doodszweet een vrije toegang
tot God zouden hebben.
Hij heeft de kruisbeker van Gods toorn leeggedronken opdat voor hen de beker van Gods genade zou
overvloeien.
Hij heeft gebeefd en is van benauwdheid bevreesd
geworden, opdat zij zonder beven zouden staan voor
de rechtbank van God.
Hij heeft gebeden tot God opgezonden, opdat hun
gebeden in Zijn naam zouden verhoord worden.
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