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Diensten
D.V. zondag 19 juli
09.30 uur prop. E. Meijer te Ermelo
15.00 uur ds. J.J. Mulder te Krimpen a/d IJssel
D.V. zondag 26 juli
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
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
Heilige Doop
Zondagmorgen mochten in de morgendienst een
viertal kinderen der gemeente gedoopt worden.
De tekst van de preek was Exodus 34:6-7: Als nu de
HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij:
HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Die
de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de
ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft;
Die den schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de
kinderen, en aan de kindskinderen, in het derde en
vierde lid.’
We stonden stil bij het thema ‘Verbondsvernieuwing’
waarbij we achtereenvolgens de aandacht vroegen
voor 1.Verbondsbreuk,
2.Verbondstrouw
en
3.Verbondswraak.
Geliefde doopouders, laat niet na gedurig uw kinderen te wijzen op die heerlijke namen van de Allerhoogste waarin zij ten diepste ook gedoopt zijn.
Zondagmorgen lazen we het formuliergebed zelf
voor en zondagmiddag beluisterden we het in Apeldoorn bij de doop van ons kleinzoontje Thijs. Mij
troffen die middag met het oog op de kleine jongen
met zijn handicap de woorden ‘Opdat zij hun kruis
Hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen’.
Wat me ook opviel was dat in plaats van ‘deze kinderen’ de namen van de kinderen zelf werden genoemd. Dat ik daar nooit eerder aan heb gedacht na
bijna dertig jaar predikantschap…. In ieder geval
hoop ik het voortaan te doen en volsta ik nu om
opnieuw te bidden met het formulier: ‘Wij bidden U,
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bij Uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij Juul, Guus,
Hanna en Jette genadig wilt aanzien en door Uw
Heilige Geest Uw Zoon Jezus Christus inlijven; opdat
zij met Hem in Zijn dood begraven worden en met
Hem mogen opstaan in een nieuw leven opdat zij
hun kruis Hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen
mogen, Hem aanhangende met waarachtig geloof,
vaste hoop en vurige liefde…’
Aannemingsavond
Een achttal doopleden van de gemeente wensen
belijdenis van het geloof te doen in het midden van
de gemeente. De aannemingsavond staat gepland op
D.V. woensdag juli a.s. De bevestiging van lidmaten
zal enkele weken later plaatsvinden in een morgendienst. I.v.m. met de maatregelen is dat op heden
nog niet duidelijk. Eventuele bezwaren tegen leer en
leven kunnen tot en met uiterlijk dinsdag 21 juli
worden ingediend bij de scriba, J.Fijan.
De Heere gedenke de aanstaande lidmaten.
Komende diensten
We hebben inmiddels twee zondagen met een grotere groep ter kerke kunnen gaan. We zijn dankbaar
dat deze verruiming van de regels mogelijk bleek. De
eerste zondag was de opkomst circa 80 personen.
Afgelopen zondag waren er circa 100 personen. In de
morgendienst waren er iets meer, vanwege de bediening van de Heilige Doop. Maar ook ’s middags
zagen we weer meer mensen, die er de eerste zondag nog niet waren. We hebben dan ook besloten
om voorlopig in deze vakantieperiode met deze indeling in 3 groepen door te gaan, er vanuit gaande dat
het aantal kerkgangers nog verder stijgt. We willen
ook degenen die nog twijfelen van harte uitnodigen
om weer op te gaan. De wijkindeling op achternaam
gaat uit van circa 130-150 kerkgangers. Ook zondagmorgen met deze omvang van kerkgangers verliep
alles in goede orde. Zoals al eerder aangegeven, is de
indeling van het kerkgebouw niet altijd gunstig voor
deze situatie. Wilt u zoveel mogelijk de kleine kinderen aan de buitenzijde plaats laten nemen en minimaal 1 zitplaats langs gangpaden vrijhouden. Als u
alleen of met 2 personen bent, wilt u dan via de
witte deuren bij de zijbeuken naar binnen gaan en in
de kleine zijbanken plaatsnemen. Wanneer deze vol
zijn, zal de coordinator aangeven om naar een andere ingang te gaan. Naast deze ingangen is ook de
ingang tegenover de preekstoel open. Om de eigen
gemeenteleden voldoende gelegenheid te geven,
hebben we besloten om de diensten ook in de ko-

mende periode beperkt te houden tot de eigen gemeenteleden.
De indeling voor komende is als volgt:
Zondag 19 juli:
ochtenddienst: achternaam G tot en met P
middagdienst: achternaam R tot en met Z
Zondag 26 juli:
ochtenddienst: achternaam A tot en met F
middagdienst: achternaam G tot en met P
Herstart uitleen bibliotheek Tolle Lege:
Vanaf 4 juli is de bibliotheek weer open. Om het
aantal bezoekers te spreiden doen we dit aan de
hand van een rooster indeling op naam, zie onderstaand rooster. Iedereen heeft zo de mogelijkheid
eens in de 14-dagen te komen. Het is de bedoeling
dat u alleen komt of maximaal één kind meeneemt.
Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten.
Om iedereen de gelegenheid te geven nieuwe boeken mee te nemen vragen wij u het bezoek te beperken tot ongeveer 10 minuten. De in te leveren boeken mag u bij binnenkomst gesorteerd op genre
inleveren in de daarvoor gereedstaande dozen. Deze
boeken moeten namelijk eerst 72 uur in quarantaine
voordat ze weer uitgeleend mogen worden en zullen
daardoor op een later moment ingenomen worden.
De boeteregeling vervalt voorlopig. De komende tijd
zullen er geen boeken gereserveerd kunnen worden.
U bent van harte welkom op Nunspeterweg 12 om
uw boeken uit te zoeken!
Groep 1: Apperloo tot en met Brink
Van 9 tot 10 uur op de volgende data: 18 juli, 1 aug,
15 aug, 29 aug, 12 sept en 26 sept
Groep 2: Broek tot en met Guliker
Van 10 tot 11 uur op de volgende data: 18 juli, 1 aug,
15 aug, 29 aug, 12 sept en 26 sept
Groep 3: Hardenberg tot en met Koster
Van 11 tot 12 uur de volgende data: 18 juli, 1 aug, 15
aug, 29 aug, 12 sept en 26 sept
Groep 4: Kroes tot en met Ouwendorp
Van 9 tot 10 uur op de volgende data: 25 juli, 8 aug,
22 aug, 5 sept, 19 sept en 3 okt
Groep 5 Pieters tot en met Slot:
Van 10 tot 11 uur op de volgende data: 25 juli, 8 aug,
22 aug, 5 sept, 19 sept en 3 okt
Groep 6: Smit tot en met Zwaan:
Van 11 tot 12 uur op de volgende data: 25 juli, 8 aug,
22 aug, 5 sept, 19 sept en 3 okt
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Stichting Leerlingenvervoer Veluwe-IJsselland
Geachte gemeenteleden,
Graag willen wij u het volgende onder de aandacht
brengen.
In Elspeet zijn twee reformatorische basisscholen. De
leerlingenzorg binnen deze scholen heeft zijn grenzen. Voor sommige kinderen is het beter om het
speciaal basisonderwijs te volgen. Binnen ons samenwerkingsverband, worden deze leerlingen door
verwezen naar de Eliëzer- en Obadjaschool te Zwolle.
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen daar
naar school kunnen om identiteitsgebonden passend
(speciaal) basisonderwijs te genieten.
Onze zorg is het vervoer van de kinderen vanuit Elspeet naar Zwolle. Het vervoer er naar toe werd tot
nu toe verzorgd door de ouders. Het aantal kinderen
dat naar Zwolle gaat wordt echter steeds meer.
Wij hebben daarom besloten een vervoersstichting
op te richten. Het doel van deze stichting is om in
‘eigen sfeer’ zo snel mogelijk in Zwolle te zijn. Als we
het via de gemeente laten verlopen, zal de rit 30 -45
minuten per dag langer duren dan in deze constructie. De stichting heeft (en zoekt) eigen vrijwillige
chauffeurs uit de lokale gemeenschap.
Vanwege het aantal leerlingen is het noodzakelijk om
twee personenbussen aan te schaffen.
Om de aanschaf van de personenbussen te kunnen
financieren, vragen wij u vriendelijk om ons te ondersteunen door middel van een financiële bijdrage.
Dat mag in de vorm van een gift of een renteloze
lening. Als het een lening betreft, maken we afspraken over de terugbetaling.
U mag ons ook blijvend ondersteunen door middel
van een periodieke gift.
Het tijdelijke rekeningnummer is NL62 RABO 0337
6408 07 tnv G.J. Schouten.
Bent u bereid om een bijdrage te leveren of wilt u
meer informatie dan kunt u contact opnemen met de
penningmeester op nummer 06-10150263 of u kunt
een mail sturen naar stichtingleerlingenvervoer@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur stichting leerlingenvervoer VeluweIJsselland
Tonnie Hooijmeijer (voorzitter)
Gert de Weerd (secretaris)
Marcel Schouten (bestuurslid/planning)
Gerald Schouten (penningmeester)
Christiaan Daniel Louis Bähler (XII)
Een van Bählers grote vrienden was zijn plaatselijke
collega in Groningen, ds.J.J.Knap Czn. Een predikant

die binnen de gereformeerde gezindte een zekere
autoriteit bezat door zijn vele publicaties waaronder
zijn ‘lijfblad’ Oude Paden. Deze liet zich door Bähler
bevestigen in de Waalse kerk te Groningen in 1894.
Ze leidden samen kinderkerkdiensten en kwamen
ook menigmaal samen op zaterdagavond om met
elkaar te bidden voor volk en vaderland, kerk en
maatschappij en niet in ’t minst voor de arbeid in
Gods koninkrijk.
Op 28 april 1907 ging Bähler met emeritaat. Tot aan
zijn 92e levensjaar bleef hij nog regelmatig preken.
Daarbij ging hij ook nog regelmatig in ‘Luctor voor’.
Op 28 april 1910 overleed zijn tweede vrouw. Op 10
maart 1911 stapte hij voor de derde maal in het
huwelijksbootje. Zijn nieuwe gade was Jeanette Roelina Dobbenga. Het huwelijk werd voltrokken in
Scheveningen. Hij heeft daarna op verschillende
adressen in Scheveningen en Den Haag gewoond
maar ook verbleef hij een tijdlang met zijn vrouw in
het Zendingshuis te Amerongen. Naar aanleiding van
zijn negenstigste verjaardag –hij woonde toen in
Scheveningen- werd er in 1928 een interview met
hem afgenomen door een journalist van ‘’Het vaderland’, een staat- en letterkundig nieuwsblad. We
lezen daarin het volgende: ‘Gistermiddag hebben wij
een uurtje allergezelligst met de grote geleerde en
trouwe prediker gekeuveld en ons over veel verbaasd. Wel het meest over de rust en zekerheid
welke van deze man, die zijn leven en het leven tot
de laatste dag heeft bijgehouden, uitgaan. Het onderbewuste, de theorie van Freud, de theologie van
Bayth (bedoeld zal zijn Karl Barth), een Krishnamurti
(een spiritueel leraar uit India, de radio en haar onbegrensde mogelijkheden, de nieuwste literatuur, de
laatste vorderingen op het gebied van de vliegtechniek, de opgravingen in Mesopotamie… ze zijn hem
allemaal even vertrouwd als zijn boven alles geliefde
Bijbel. Hij staat midden in onze gejaagde, zoekende,
dikwijls vertwijfelende tijd, maar hij heeft voor zichzelf de blijde zekerheid van het kind Gods.
En daarbij is de grootst denkbare evangelische ruimheid zijn eigendom. Hij verkettert niemand, weet
niets beter, hoort de grootste twijfelaar met geduld
en volkomen begrijpen aan en hij antwoordt slechts
met een nederig getuigenis van eigen, innerlijke
schat. Welk een benijdenswaardige zieleherder en
wat zouden vele het-spoor-bijsteren, bij deze man
zich verkwikken; kortom een echte biechtvader!
Eén zwak beleed hij ons. Hij heeft nooit gekund en
kan nog niet tegen vrouwetranen en zoals elke
zwakheid, moet hij deze nog dagelijks min of meer
bezuren. Zijn vrouw bewoog hem zijn emeritaat te
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nemen en hij betreurt nog elke dag dat hij dat deed;
vrouwetranen beletten hem twee jaar geleden…mee
te gaan vliegen en ook dáár is hij nog niet overheen.
Intussen ontkent hij niet dat de verzorging van zijn
vrouw groot aandeel heeft in de zeldzame conditie,
waarin onze jubilaris verkeert.
Bähler geeft nog een paar keer per week Griekse les
per brief aan een boer onder Doornspijk, wiens
hoofdbegeerte is, het Nieuwe testament in het oorspronkelijk te kunnen lezen. ‘Ik heb plezier in mijn
leerling’ zei hij, ‘want als ik opzettelijk fouten maak,
ziet hij ze bijna altijd’. Toen we, wezenlijk met moeite, opstapten, stond hij er op, helemaal mee naar
beneden te gaan en hij wou absoluut bij de jas helpen.
Zo’n jeugdige veerkracht, zo’n frisse levenslust, maar
vooral zo’n heerlijk innerlijk evenwicht… neen, bij
een 90-jarige hebben we deze in onze vrij lange reportersbaan nog niet in die mate aangetroffen.
Wij bieden de jubilaris heden gaarne onze bewonderende gelukwens aan, wij hopen, dat hij nog jaren
ons blijven mag en nog aan velen een privaat zieleconsult zal willen toestaan.’
Toen hem ter ore kwam dat men hem een koninklijke onderscheiding wilde doen toekomen vanwege
zijn verdienste, weigerde hij dit. ‘Alleen Gode de eer’
was zijn reactie.
Zijn levensavond bracht hij door op het landgoed
Lemferdinge te Paterswolde dat door zijn zoon en
schoondochter Louis en Gesina Bähler werd beheerd
Aldaar overleed hij op 24 april 1932. Boven zijn
rouwkaart stond ‘bevorderd tot heerlijkheid’ zoals
dat ook vaak bij aanhangers van het Leger des Heils
het geval is. Ds.J.J.Knap bezocht zijn oude vriend
meerdere malen in de avond van zijn leven. Hij
schreef in het Kerkblad van het Noorden: ‘Bevorderd
tot Heerlijkheid- dit stond op zijn trouwkaart en dit is
geen uitlating van geestelijke overspanning. Allerminst! Wie hem op zijn ziekbed mocht bezoeken,
vond hem helder en fris van geest, maar bovenal
krachtig van geloofsvertrouwen, en gelijk altoos
vroeger, als een man des gebeds, die bij het naderen
van de dood in zijn veel meer aan anderen dan aan
zichzelf dacht. Ik mag het hier, waar ik tot zijn laatste
gemeente spreek, niet verzwijgen, dat hij op de
drempel der eeuwigheid bij mijn laatste bezoek zichzelf volkomen liet vallen en uitsprak, dat God alles en
de mens niets was. En zijn afscheidswoord staat diep
in mijn hart gegrift, twee korte zinnen, door een heel
kleine pauze gescheiden, die een ganse geloofsbelijdenis bevatten, zoals ik er zelden een vernomen heb:
‘Ik ben bereid….Christus is mijn bereidheid!

Ook tijdens zijn ambtsbediening in onze gemeente
wist hij veel in enkele woorden te zeggen. Daaraan is
het wel voor een groot deel toe te schrijven, dat hij
niet steeds de waardering vond, die men hem gaarne
gegund zou hebben. Hij was er de man niet naar om
volgens de wetenschappelijke eisen der predikkunde
een leerrede te schrijven. Hij gaf lichtflitsen. Er spatten door elke preek geniale vonken, die velen meer
verbaasden, dan dat zij er zelf door verlicht werden
(…) Daarbij kwam de eigenschap van de meest diepere geesten, dat zij geen ‘vlotte sprekers’ maar eigenlijk altoos in barensnood zijn: de gedachten worden
moeizaam geboren, en wat pas geboren is, -hij zei
het zelf nu en dan met een glimlach- ziet er naar de
vorm wel eens wat onooglijk uit. Het is daarom alleszins begrijpelijk, dat hij geen beslag op de massa wist
te leggen. Maar wat hij uitstrooide was lichtzaad. En
in ’t hele land vond hij toch een bodem, die het gretig opving, en waarop een oogst gerijpt is.
Er is verscheidenheid van gaven!
Maar ’t zijn altegader Geestesgaven.
Persoonlijk zijn wij God dankbaar, dat ds. Bähler niet
slechts onze weg gekruist heeft, maar dat wij vele
jaren met hem hebben mogen samenwandelen… de
gedachtenis ook van deze rechtvaardige, zal in zegening zijn bij allen, die hem innerlijk gekend hebben,
niet in ’t minst bij zijn toegeweide vrouw, wier trouwe en liefdevolle zorg hij in elke brief, die hij mij
schreef, -meestal over theologische vraagstukkenmet grote dankbaarheid vermeldde: zij heeft het ten
tijde des avonds licht voor onze ontslapen ambtgenoot gemaakt!’
Op 28 april 1932 werd hij begraven op de Zuiderkerkhof te Groningen. Zijn vrouw overleed dertien
jaar later in Groningen.
Ik besluit de beschrijving van de zoon van de oudElspeetse predikant met de woorden van ds.J.J.Knap
welke hij aan L. H. A. Bähler wijdde in de ‘Groninger
Volksalmanak”:
’t Spreekt vanzelf, dat zulk een man soms iets
‘vreemds’ over zich had. Het exceptionele is altijd
iets vreemds. Soms werd hij zo volkomen opgezogen
door een geestelijk of wetenschappelijk probleem,
dat hij zijn beste vrienden op straat zonder groeten
voorbijliep, hij zág ze niet eens; ’t kon gebeuren en ’t
is wel gebeurd, dat zijn geest onder het gaan naar de
kansel zozeer door een nieuw denkbeeld in beslag
genomen werd, dat hij de tekst, waarover hij zou
spreken, heel en al vergat! (Overigens werd hij dan
door de ouderling die de schriftlezing wist er dan wel
aan herinnerd). Grote mannen zijn niet met de duimstok der alledaagsheid te meten, men kan ze niet in
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een confectiepak steken, dat iedereen draagt, hun
levenskleed heeft een eigen snit, waaraan men even
wennen moet.
En van welke richting was ds. Bähler nu eigenlijk? Dit
is nagenoeg de eerste vraag, die men bij het horen
van een predikantennaam pleegt te stellen. Zelf zei
hij altijd, dat er voor een dominee maar één richting
was; de richting van Boven. Hij liet zich niet indelen.
Hij had behoefte aan vleugelslag, d.w.z. aan de ruimte van de vrije hemel. Hij was geen calvinist, -goed!
maar in zijn bidden verwachtte hij het toch alles van
Gods genade. Hij was geen methodist, -daarvoor was
hij veel te diepzinnig en ook veel te mystiek (hij was
een kenner der grote mystici uit alle eeuwen), maar
toch drong hij sterk aan op bekering en heiligmaking
door het geloof. Hij wilde niet ethisch of confessioneel heten, ofschoon hij ook met die beide stromingen trekken gemeen had. Maar wat was hij dan? Hij
moet toch iets geweest zijn? Antwoord: Hij was zichzelf, zoals Christus hem gemaakt had.
Wij eren zijn nagedachtenis, en danken God voor het
vele dat Hij ons in hem geschonken heeft. Mij persoonlijk zal hij onvergetelijk zijn, al waren wij het in
theologie niet steeds met elkaar eens. De broederlijke liefde heeft er nooit onder geleden. En zijn sterfbed heeft mij bevestigd in geloof, dat het einde voor
hem een begin geweest is, …een feestelijk begin van
een leven in hoger sfeer’.
(Wordt vervolgd D.V.)

Tot zaligheid, door and’re leen
Met vreugde zelfs te laven.
Gezegende diensten toegewenst.
Ter overdenking
Enkele opmerkingen die ik tegenkwam bij de preekvoorbereiding over Exodus 34:6-7 wil ik hierbij doorgeven ter overdenking:
*Christus heeft wel verlost van de vloek der wet
maar niet van het gebod ervan (Matthew Henry)
*Hij laat Zich in het aangezicht slaan en antwoordt
op alle tegenwerpingen van uw ongeloof met een
kus van vergeving, al waren uw zonden nog zo veel
als de haren op uw hoofd en het zand aan de oever
der zee. Ze staan Hem niet in de weg
(H.F.Kohlbrugge)
*God omringt de kleine kinderen der gelovigen van
jongsaf met de rijkdom van de beloften van het verbond der genade. Zoals een fles omspoeld wordt
door een vloeistof waarin hij gedompeld wordt.
Wanneer die fles deze vloeistof niet ontvangt, ligt
het niet daaraan, dat deze vloeistof ontoereikend of
ver weg is. De oorzaak is gelegen in het feit dat de
fles z’n eigen, ondeugdelijke inhoud meebrengt en
een gesloten fles was en bleef (ds.C.van der Wal
1898-1993).

Bij de diensten
Zondag aanstaande hoop ik in IJsselmuiden en
Doetinchem voor te gaan. Vandaar dat twee oud
gemeenteleden zijn uitgenodigd onder u het woord
te bedienen. ’s Zondagsmorgens prop.E.Meijer en ’s
middags ds.J.J.Mulder. Op 26 juli hoop ik weer
tweemaal in uw midden te zijn. ’s Morgens lezen we
Hosea 3 en ’s middags willen we stilstaan bij vraag en
antwoord 55 over de gemeenschap der heiligen.
Hazeu bracht die als volgt onder woorden, te zingen
op de wijs van Psalm 68:
Maar wat wilt gij, wanneer gij zegt
Gemeenschap met der heil’gen recht?
Dat allen die geloven
Als ledematen, aan de Heer’
Aan Christus, aan Zijn schatten, eer
En hemelgaven boven
Gemeenschap hebben, en dat wij
Verplicht zijn, ons geweten vrij
Te houden, met Zijn gaven,
Tot nut, gewillig te besteen
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