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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 20 september 2020 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Diaconie 
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 
 
 

Kerkdiensten 
Komende zondag 20 sept is de indeling als volgt: 
- ochtenddienst: achternaam A – K 
- middagdienst: achternaam L – Z 
U zult wisselend voor de morgen- of de middagdienst 
worden uitgenodigd.  
 
Belijdeniscatechisatie 
Er zijn drie personen die zich voor de belijdeniscate-
chisatie hebben opgegeven. Dat is niet veel gezien 
het aantal mensen dat nog geen belijdenis deed en 
soms al op gevorderde leeftijd zijn gekomen. Met de 
Psalmdichter zou ik op willen roepen: ‘Wie heeft er 
(toch geen) lust de Heere te vrezen. ’t Allerhoogst en 
eeuwig Goed?’ Of met Elia: Hoe lang hingt ge op 
twee gedachten? Graag ben ik bereid om over pro-
blemen daaromtrent met u/jou te spreken. Graag 
reacties voor D.V. zondag 27 september. In die week 
willen we echt beginnen op een nader af te spreken 
avond. 
 
Winterwerk 
Tijdens de kerkenraadsvergadering is het komende 
winterwerk ed. besproken. We vinden het belangrijk 
om, met inachtneming van de voorschriften, zoveel 
mogelijk het gemeente-zijn weer vorm te geven. 
Daarover willen we kort het volgende melden: 
Bijbellezingen 
Naast de zondagse kerkdiensten zullen ook de Bijbel-
lezingen weer gehouden worden. Onder voorbehoud 
gaat het om de volgende data 28 okt, 18 nov, 2 en 16 
dec, 13 en 27 januari, 10 en 24 februari en 24 maart.  
Tijdens deze diensten is iedereen welkom en hante-
ren we geen indeling op achternaam. 
Opening winterwerk 
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In verband met de COVID-maatregelen zal er dit jaar 
geen informele opening van het winterwerk, in com-
binatie met de verjaardag van de predikant, plaats-
vinden. Op zondag 20 sept hoopt de dominee er in 
de middagdienst bij stil te staan. Daarnaast wordt 
nog gekeken of we een andere avond over een actu-
eel onderwerp kunnen organiseren. Dit zal dan, net 
als bij de recente zendingsavond, in het kerkgebouw 
plaatsvinden. 
Bediening Heilig Avondmaal 
Besloten is om dit kwartaal nog geen bediening van 
het Heilig Avondmaal te houden. Dit is een ingrijpen-
de keuze, omdat de Heere de sacramenten zelf inge-
steld heeft tot Zijn gedachtenis en tot versterking van 
het geloof. We hebben wel het voornemen om in 
D.V. december de bediening wel te houden.  
Catechisatie 
De catechisatie zal weer op de gebruikelijke tijden en 
plaats worden gehouden. Op DV maandag 5 oktober 
en vrijdag 9 oktober zal de eerste catechisatieavond 
zijn. Voor de belijdeniscatechisatie kunt u zich nog 
opgeven bij de dominee. 
Verenigingen 
Zowel de mannen- en vrouwenvereniging zal binnen-
kort weer beginnen in het Kerkerf. Ook hiervoor 
geldt dat de onderlinge afstand van 1,5 m in acht 
moet worden genomen. Ook de jeugdverenigingen 
kunnen weer bij elkaar komen. Nadere informatie 
over data en tijdstippen krijgt u van de verenigingen 
zelf. 
Huisbezoek 
De kerkenraad hecht er groot belang aan om ook 
deze bezoeken weer op te starten. Uiteraard zal 
hierbij rekening worden gehouden met 1,5 m af-
stand. En als u het nog niet aandurft, kunt u dit over-
leggen met degene die belt voor een afspraak.  
 
Uitnodiging Vrouwenvereniging ‘wees een zegen’ 
We mogen weer bij elkaar komen. Wat een zegen na 
een angstperiode. 
Deze keer kunnen we voor de Bondsdag in Barneveld 
terecht in de kerk alhier! 
Prachtig dat dat kan! 
Van 9.45 tot 12.00 uur. 
Via de live-stream in de kerk is dat mogelijk. 
Sprekers zijn ds.J.C. Schuurman uit Capelle a/d IJssel 
en ds. L. de Wit uit Ede en een bijdrage wordt gele-
verd door mevr. N.J. van Dooyeweert-van den Slikke. 
Het onderwerp is: Wees wijs! 
Thema: Vrees God en houd Zijn geboden. 
Neem gerust mensen mee en nodig maar uit… 
De kerk is groot genoeg. 

Er is zelfs een kopje koffie voor tussendoor in de 
pauze. 
De datum is donderdag 24 september 
Moeders/ oma’s , neem gerust de oppaskleintjes 
mee. ’t Mag. 
Toch graag opgeven bij mij, 
Ada van Kooten-Bosch tel.491206. 
Uiterlijk 22 september… eerder mag ook!!! 
 
De gebroeders Sijpkens (II) 
Ds. S.H. Sijpkens vertrok van Elspeet naar ’s- Grevel-
duin Capelle. In de volgende eeuw zouden twee 
predikanten vanuit ’s Grevelduin Capelle naar Els-
peet komen. Dat waren in 1921 ds. J. H. van Padden-
burgh en in 1969 ds. R. T. Huizinga.  Ds. A. P. A. du 
Cloux die ter gelegenheid van het 250 jarig bestaan 
van de hervormde gemeente te ’s Grevelduin-Capelle 
een preek uitgaf voorzien met kerkhistorische aante-
keningen noemde Sijpkens een  ‘waardige Evangelie-
dienaar’. Niet alleen in de hervormde kerk was hij 
een begeerd predikant. Zelfs onder de Afgescheide-
nen waren er die hem graag over wilden halen om de 
vaderlandse kerk te verlaten en zich bij hen aan te 
sluiten. Zo waren er in 1841 binnen de Afgescheiden 
gemeente van Schiedam serieuze plannen om naast 
de bekende Anthony Brummelkamp die daar werk-
zaam was ‘Leeraars uit het Hervormd Kerkgenoot-
schap’ te beroepen waarbij ook de naam van ds. 
Sijpkens viel. Blijkbaar was de keus binnen de eigen 
kring nog niet zo groot. Het is uiteindelijk niet tot een 
beroep gekomen. Men trok naar Hoogeveen en be-
riep ds. Barend Fijnebuik. Deze nam het aan –hoewel 
hij binnen de hervormde kerk toch ook her en der 
begeerd werd- maar keerde na veel conflicten uit-
eindelijk weer terug naar de hervormde kerk. Terug-
keer in het ambt was echter niet meer mogelijk. 
Na bedankt te hebben voor beroepen naar Ooster-
meer (alwaar men hem tweemaal achtereen beriep), 
Aarlanderveen, Hantumhuizen en  Balk nam ds. Sijp-
kens dat naar Putten aan en kwam derhalve in 1844  
weer terug naar de Veluwe. Dat was van korstondige 
aard want reeds op 14 december overleed hij op 39-
jarige leeftijd, kort nadat hij voor een beroep naar 
Doornspijk had bedankt. In de Boekzaal der geleerde 
wereld, tijdschrift voor de protestantse kerken in 
Nederland stond het volgende bericht: ‘Nadat onze 
waardige leraar S.H.Sypkens, op de 9e december tot 
onze grote blijdschap had bekend gemaakt, dat hij 
voor een beroeping naar Doornspijk, acht dagen te 
voren op hem uitgebracht, zich verplicht had gevon-
den te bedanken, en zich opnieuw aan ons had ver-
bonden, werd onze gemeente op het allergevoeligst 
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getroffen, door het onverwacht afsterven van zijn 
weleerwaarde, na een ziekte van weinige dagen.’ De 
begrafenis werd geleid door consulent Prins uit Er-
melo terwijl op de zondag na de begrafenis op ver-
zoek van de weduwe Sijpkens ds.C.C.Callenbach uit 
Nijkerk –een van Sijpkens vrienden- voorging. Deze 
preekte toen over de tekst: ‘Hij was een brandende 
en lichtende kaars en gij hebt ulieden voor een korte 
tijd in zijn licht mogen verheugen’(Joh.5:35). 
Sijpkens liet zijn vrouw vijf kinderen na van wie twee 
zonen vaders voetstappen mochten drukken. De 
weduwe van Sijpkens verhuisde kort daarna met 
haar gezin naar Harderwijk. Zij overleed in 1865 te 
Loosduinen ten huize van zoon Willem die daar in-
middels predikant was. 
Voordat we verder gaan met de broer van Sijpke 
Haijo Sijpkens die hem in Elspeet opvolgde willen we 
eerst uw aandacht vragen voor zijn twee zonen. Van 
hen beiden schreef ds.A.P.A.du Cloux ter gelegen-
heid van het 250 jarig bestaan van de hervormde 
gemeente te ’s Grevelduin Capelle: ‘De beide zonen 
van ds.S.H.Sijpkens mogen we tellen onder het klein 
getal der regtzinnige leeraars onzer kerk’. 
We beginnen met de jongste en eindigen met de 
oudste omdat we ook diens schoonzoon ds. Domela 
Nieuwenhuis Nyegaard voor het voetlicht willen 
halen daar deze ook heel veel wetenswaardigheden 
van de familie Sijpkens boven tafel wist te halen. 
Allereerst dus Gerhard Jan Sypkens. Hij werd in 1830 
geboren te Idsegahuizen en bracht vanaf zijn 7e jaar 
een drietal jaren door in de pastorie van Elspeet. Hij 
was 14 jaar toen zijn vader overleed en begeerde in 
diens sporen te gaan. Hij volgde de theologische 
studie te Utrecht maar was sterk beinvloed door de 
Groninger richting die op zeer crusiale punten af-
week van de gereformeerde bijbelse leer. Zo ging hij 
de pastorie in. Dat werd als eerste de hervormde 
pastorie te Enter (1854-1857). Wel mag gezegd dat 
tijdens zijn ambtsperiode ‘op voorstel van den predi-
kant met algemeene stemmen aangenomen de vie-
ring van den Goeden Vrijdag als een geheelen Chris-
telijken kerkdag’ werd ingesteld. Begon het belang 
van de verzoening door voldoening al te lichten in 
zijn hart? Toen het dragen van de toga door de syno-
de sterk aanbevolen werd was de kerkenraad aarze-
lend. Niet zoals met recht sommigen stelden dat men 
in de hervormde kerk wel eenheid in kleer maar niet 
in leer voorstond. Mogelijk speelde dat wel op de 
achtergrond. In ieder geval stelde men het in Enter 
onder leiding van ds.Sypkens voorlopig onbepaald uit 
‘omreden die verandering in den tegenwoordigen 
tijd aanstoot kon geven’. Na Enter trok hij naar An-

jum en diende deze gemeente van 1857 tot 1861. Hij 
kwam daar in een rechtzinnige gemeente en predikte 
alzo. Toch bleek het meer in het hoofd dan in het 
hart te zitten al gebeurde het wel dat de kerk het 
aantal mensen nauwelijks kon herbergen dat op zijn 
prediking af kwam. In zijn derde gemeente Sexbie-
rum waar hij van 1861 tot 1864 stond vond volgens 
zijn eigen zeggen de waarachtige bekering plaats. In 
een zestal preken die na zijn dood zijn uitgegeven  
wordt dat in een levensbericht dat zijn broer Willem 
schreef als voorwoord vermeld. Met zijn broer Wil-
lem behoorde hij tot  een van de tegenwoordigers 
van een geestelijke opwekking in het hoge noorden, 
het ‘Frysk Reveil’ geheten. Hij pleitte ook zeer voor 
het zendingswerk terwijl hij zich in Sexbierum tevens 
sterk inzette voor het oprichten van een christelijke 
school daar nota bene kerkgeld doorgesluisd werd 
naar de openbare school, terwijl daar in het onder-
wijs niets van het Evangelie doorstraalde. Het hoofd 
van de school was koster en organist van de kerk en 
woonde in de kosterswoning. Tevens was hij een 
moderne richting toegedaan. Ook de hulponderwij-
zer was de gereformeerde prediking niet welgezind. 
Toen de hoofdonderwijzer overleed maakte ds. Sijp-
kens met huisarts Knoll die tevens in de gemeente-
raad en in de kerkvoogdij zitting had een plan om 
een christelijke school te stichten. Wanneer ze een 
onderwijzer hadden die zowel koster als organist was 
dan kon deze de kosterswoning betrekken. Alleen 
moest er dan een lokaal bekostigd worden. Sijpkens 
vroeg de onderwijzer H.J.van Lummel (bekend van 
jeugdboeken over de Tachtig jarige oorlog zoals de 
‘Bijlhouwer van Utrecht’) advies en deze wist een 
geschikte kandidaat. Ook in zijn volgende gemeente 
Hardenberg die hij diende van 1864 tot 1870 zette hij 
zich in voor het christelijk onderwijs. Toen hij een 
beroep kreeg naar Eibergen en dat ook aangenomen 
had werd hij ziek en overleed ten huize van zijn 
schoonouders in Goor. Na het overlijden van 
ds.Sypkens bleef de hervormde gemeente Harden-
berg een reformatorische koers varen. Toen echter in 
1888 ds.Schot met de doleantie meeging was dit een 
geweldige aderlating en werd Hardenberg een echt 
dolerend bolwerk en sedert 1944 gold dat de gere-
formeerden vrijgemaakt terwijl de hervormde ge-
meente terecht kwam in de midden-orthodoxie. 
We staan vervolgens stil bij zijn oudere broer Willem. 
Hij werd geboren op 21 september 1828 te Idse-
gahuizen en woonde van zijn 9e tot 12e levensjaar in 
de pastorie te Elspeet (niet de huidige uiteraard). Hij 
studeerde te Utrecht en werd predikant te Longer-
houw en Schettens (1853-1855), Scharnegoutum en 
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Loenga (1855-1858) en Hijlaard (1858-1862). Hier 
overleed zijn eerste vrouw Aafke Jans Hofstra op 24-
jarige leeftijd in 1861. Slechts zeven jaar was hij met 
haar getrouwd. 
Juist in die Friese periode was hij een gezien predi-
kant onder de mensen van het Friese Reveil. In ‘Het 
Friese reveil in portretten’ van G.A.Wumkes lezen we 
dat hij een graag gezien gast was op de bidstonden 
en ontmoetingsbijeenkomsten. Zo kwam hij regelma-
tig op Sneker marktdag –dinsdag- met vele vrienden 
bijeen bij de dames Fockens, dochters van 
ds.Fockens die veel deden aan armoedebestrijding 
middels o.a. een kostschool vanuit de beginselen van 
het onvervalste Evangelie. Ook ging hij in de school 
te Sneek voor omdat inmiddels het modernisme in 
de kerk daar hoogtij vierde. Hij richtte op 21 augus-
tus 1854 met enkele andere Friese predikanten de 
‘Vereeniging van Vrienden der Waarheid in Friesland’ 
op dat een eigen maandblad had, het zogenaamde 
‘Kerkelijk Maandblad’ en diverse tractaatjes die her 
en der verspreid werden onder de Friese bevolking 
om de onvervalste waarheid onder de mensen be-
kend te maken. Deze vereniging werd opgericht 
nadat in Amsterdam ondanks grote protesten vanuit 
de gemeente een uiterst vrijzinnig predikant werd 
beroepen. Er gingen stemmen op om een ‘vrije kerk’ 
te stichten maar over het algemeen was men de 
mening toegedaan dat uiteindelijk de besturen de 
kerk niet uitmaken. Wumkes schrijft: ‘Dan liever aan 
het werk met de verenigingen die opkwamen voor 
het goede recht van de leer der kerk en de eer van 
Gods Woord en op deze wijze de toestand te verbe-
teren’. Het doel van de vereniging zou zijn om ‘gelo-
ovige studenten in hun studie voor het leeraars-
ambt’’ te ondersteunen en in elke gemeente de 
waarheidsvrienden te verenigen in bijeenkomsten. 
Elk jaar werd in Leeuwarden in augustus een verga-
dering gehouden waarbij alle leden uit Friesland 
welkom waren. Rullman schrijft: ‘Deze Augustus-
vergadering te Leeuwarden was dan een ware feest-
dag. Stille mensen, die nooit uitgingen, misten daar 
nimmer. Al weken te voren zagen zij naar deze glo-
riedag uit. Uit alle oorden van Friesland trok men er 
heen. Daar werd dan de hoop aangewakkerd op 
kerkherstel. Daar ontmoette men de getrouwe le-
raars’. Die dag die werd besloten met een bidstond 
voor land en kerk werd meerdere malen door Willem 
Sijpkens geleid. Ook zorgde deze ‘Vereeniging’ dat er 
bidstonden voor Israel werden gehouden in Leeu-
warden, Bolsward, Franeker en Harlingen waarbij wel 
1000 tot 1500 mensen bijeenkwamen. 

Na driemaal over een Friese gemeente gediend te 
hebben –waarvan twee een gecombineede gemeen-
te werd Loosduinen zijn volgende gemeente. Hier 
stond hij van 1862 tot 1865 en overleed zijn moeder 
die bij hem inwoonde. Daarna volgde Veenendaal  
van 1865 tot 1867. Nauwelijks was hij aan Veenen-
daal verbonden of zijn tweede vrouw stierf op 36 
jarige leeftijd. Het huwelijksgeluk met Elisabeth Pau-
lina Quarels van Ufford had nog geen jaar geduurd. 
In zijn volgende gemeente Elburg trad hij voor de 
derde keer in het huwelijk.  Het was Elisabeth Hoef-
hamer, dochter van de Elburgse notaris. In Elburg 
arbeidde hij tien jaar. Ds.Mensink schreef enige tijd 
geleden onder de Elburgse gemeenteberichten dat 
hij bij het beklimmen van de kansel van de Grote 
kerk nog wel eens moet denken aan zijn getrouwe 
voorgangers waarbij hij ook terecht Willem Sypkens 
noemde. In 1877 vertrok Sypkens naar Groningen 
waar hij 22 jaar werkzaam was. De bevestigings-
dienst werd geleid door zijn oom Rutger Adolf Ben-
them Sypkens (onze oud-predikant) die destijds in 
Zuidwolde (Gr.) stond. Hij werd naar Groningen 
vooral beroepen op aandrang van de mensen van het 
Reveil. Niemand had zoveel catechisanten en ‘aan-
nemelingen’ als hij. Ook had hij vooral in de eerste 
jaren een geweldige toeloop van hoorders. Velen zijn 
echter toen het Leger des Heils in opmars kwam in 
die kringen terecht gekomen. Iets dat Sypkens –
ondanks het vele goede dat in die kringen gebeurde 
in maatschappelijk opzicht- zeer betreurde. De in-
vloed van het Leger des Heils was ook merkbaar bij 
zijn dochter Hermina, het eerste kind uit het derde 
huwelijk. Later meer over haar en vooral haar man. 
Na zijn emeritaat vestigde hij zich metterwoon in 
Velp en overleed daar in 1906. Verschillende preken 
in allerlei bundels zijn van hem bewaard gebleven. Ze 
zijn het lezen meer dan de moeite waard. Ik denk 
daarbij o.a. aan een preek die hij op 18 mei 1873 te 
Elburg uitsprak ‘bij gelegenheid der bevestiging tot 
lidmaten der Ned.Herv. kerk van drie, door Sypkens 
onderwezen en op belijdenis des geloofs aangeno-
men Roomsch-Katholieken’. De tekst van die preek 
luidt: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, 
hebben vrede met God door onze Heere Jezus Chris-
tus (Rom.5:1). (Wordt vervolgd DV) 
 
Bij de diensten 
Komende zondag hopen we elkaar tweemaal te 
ontmoeten rondom het woord, hetzij in de kerk of 
thuis. In de morgendienst hopen we verder te gaan 
met de behandeling van het boek Hosea. We lezen 
het 8e hoofdstuk. In de middagdienst willen we stil-
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staan bij de opening van het winterwerk. We lezen 
dan 2 Korinthe 3. Een van de catechisanten vroeg 
daarom. Het gaat over de uitnemendheid van het 
Nieuwe Testament boven het Oude-. Gezegende 
diensten toegewenst 
 
Ter overdenking 
Ralph Erskine (1685-1752) beschrijft de volgende 
opdracht van voorgangers: 
Hun werk is niet alleen een uitdrijvend werk, daar zij 
de wet prediken als de tuchtmeester om tot Christus 
te leiden; maar het is ook een trekkend werk, daar zij 
het evangelie van Christus preken, Die verhoogd was 
om door Zijn liefde en genade mensen tot Zich te 
trekken. Hun werk is een inwinnend werk, zoekend 
om zielen voor Christus te winnen, hen dwingend om 
in te gaan; en hun werk is een vervullend werk opdat 
het huis van hun Meester vol mag worden en iedere 
hoek en iedere plaats, iedere kamer, ieder vertrek 
van Zijn huis gevuld mag worden. Zolang het evange-
lie wordt gepreekt, wordt Zijn huis gevuld; en zolang 
als er ruimte is in Zijn huis, is er werk voor de die-
naar; zijn werk is nooit klaar, zolang het huis van zijn 
Meester leeg is; dwing ze om in te gaaan, opdat Mijn 
huis vol worde. 
 

de redactie 


