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Diensten
D.V. zondag 10 januari 2021
09.30 uur ds. B. van Leeuwen uit Valburg
15.00 uur ds. B. van Leeuwen
D.V. woensdag 13 januari 2021
19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing)
Collecten
1.Diaconie (Boaz-Jachin school)
2.Kerk
3.Instandhouding predikantsplaats
Van harte aanbevolen
Kinderoppas
Omdat alle activiteiten –op de belijdeniscatechisatie
na- in het Kerkerf stil liggen is er geen kinderoppas.
Verandert dit dan wordt u via de kerkbode, website
en app nader geinformeerd.

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
Bijbellezing
Komende woensdag hopen we weer in de kerk samen te komen om een begin te maken met een
nieuwe serie bijbellezingen. Dit keer hopen we het
kleine boekje Titus van vers tot vers te volgen. We
lezen het eerste hoofdstuk. Iedereen hartelijk welkom om 19.30 uur in de kerk.
Catechisaties
Helaas is het geven van de gewone catechisatie momenteel niet mogelijk. Wanneer de scholen weer van
start mogen gaan hopen we verder te gaan. Zo niet
dan proberen we het online. De catechisanten zullen
daarover tijdig geinformeerd worden.
Zondagsschool
Beste kinderen van de zondagsschool, Wat was het
mooi om tóch kerst met elkaar te vieren. En wat
mooi dat jullie er allemaal waren! We bedanken de
ouders en andere belangstellenden die thuis hebben
meegeluisterd en/of -gekeken. In de liederen, in de
Schriftlezing en in de vertelling mochten we stilstaan
bij de geboren Koning, de Heiland der wereld. “Komt
laten wij aanbidden, die Koning!” Gezien de maatregelen die genomen zijn hopen we weer bij elkaar te
komen op D.V. zondag 24 januari.
Hartelijke groet het team van de zondagsschool
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Bericht van Mieneke van Kooten
Op D.V. 20 januari hoop ik naar Malawi te vertrekken
voor de stichting Kondanani om mee te helpen bij
het opstarten van een kinderziekenhuis. Daarnaast
hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het optimaliseren van de diergezondheidszorg.
Kondonani is opgericht door Annie Chikhwaza die
afgelopen zomer in onze gemeente een lezing heeft
gegeven over haar werk in Malawi.
In het theekoepeltje aan de Nunspeterweg 4 zijn we
een zendingswinkeltje gestart om het werk van deze
stichting mogelijk te maken. U bent er van harte
welkom!
Meer informatie over het werk van Kondonani kunt u
vinden op www.kondanani.nl. We hopen dat u het
werk van Kondonani mee zult nemen in uw gebed.
Conciërge Boaz-Jachinschool
Vanaf januari dit jaar is de conciërge van onze school
met pensioen. Gelukkig hebben we een heel nieuw
gebouw, maar toch zijn er regelmatig klusjes te doen.
We zijn op zoek naar iemand die ons van dienst wil
zijn en ervaring heeft in timmerwerk. Het gaat om
een beperkte taakomvang van een halve dag per
week die flexibel kan worden ingezet. Heeft u interesse, neem dan contact op met de directeur directie@boaz-jachin.nl
Kerkradio Oranjehof Elspeet
In het nieuwe jaar staan de medewerkers voor het
uitzenden van de Kerkradio opnieuw voor u klaar.
We zijn blij met hun medewerking.
Vanaf a.s. week kunt u weer meeluisteren. Op twee
vaste ochtenden is een programma voor u voorbereid.
- maandagmorgen 10.30 -11.15 uur: “voorlezen”
door mw. I. de Vogel
- woensdagmorgen 10.30-11.15 uur, afwisselend:
* “Psalmen op verzoek” door mw A. van Ark (even
weken)
Wilt u voor iemand een psalm aanvragen; belt u dan
naar tel 0577-492059, of mailt u naar
jvanark@solcon.nl of info@oranjehof.org.
* “ Christenreis John Bunyan” voorlezen en meditatie door dhr. C.A. van ’t Noordende (oneven weken).
Wilt u een vraag stellen, belt u dan 0577-723192 of
mail naar noordende@filternet.nl
Henri Frens zal het orgel bespelen.
De uitzending vindt plaats vanuit de Kerk aan de
Vierhouterweg; te beluisteren via kanaal 58 op de
kerkradio of via www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren.

Heeft u vragen? Bel of mail dan naar Oranjehof tel
0577-492278 / info@oranjehof.org.
Een hartelijke groet vanuit een Oranjehof, nog steeds
gesloten voor Inloop en Welzijn.
Wij wensen u vanaf deze plaats Gods Zegen toe voor
dit pas begonnen nieuwe jaar 2021.
Dankbaar zijn we met de situatie zoals deze tot nu
toe in Oranjehof mag zijn. Dank voor uw meeleven
en gebed.
En weet, heeft u vragen, wilt u een praatje, bel ons
gerust.
Dr. A. van Brummelen ‘Stilte van het hart’
Sinds in de laatste Veluwse Kerkbode collega Mensink zo’n aardig artikel onder de Elburgse gemeenteberichten schreef over ‘Stilte van het hart’ van
dr.A.van Brummelen durf ik eigenlijk niets meer
dienaangaande aan het papier toe te vertrouwen.
Echter, ds. A.A.F. van der Weg uit Apeldoorn vroeg
me onlangs ook dit te doen. Hij hoopte dat er mogelijk een anekdote o.i.d. te noemen was over deze
markante predikant. Vandaar dat ik met bovenmatige interesse ds. Mensinks stukje las om vooral geen
doublure’s te maken. Daar is het papier van de Veluwse Kerkbode immers te kostbaar voor. De reden
waarom ds. Van der Weg me vroeg iets over dr.van
Brummelen en zijn werk te schrijven was mede het
feit dat hij Veluwnaar van geboorte was en ook een
aantal jaren een Veluwse gemeente diende. Daar is
niets tegenin te brengen want zelfs iets meer dan de
helft van zijn leven heeft van Brummelen op de Veluwe doorgebracht. De eerste 29 jaar van zijn leven
heeft hij in Barneveld gewoond en als predikant 7 ½
jaar in Hierden gestaan. Derhalve zal ik een poging
doen, temeer daar hij ook onze gemeente enige tijd
gediend heeft als consulent. Naast de hoog nodige
gegevens uit de biografie die in de bundel is opgenomen wil ik me vooral dingen noemen die niet zijn
geboekstaafd.
Anthonius van Brummelen werd op 20 mei 1928
geboren. Een studie notarieel recht brak hij af omdat
hij van ‘Hogerhand’ werd aangewezen theologie te
gaan studeren. Met dat hij zijn studie mocht afronden regende het als het ware beroepen. Het waren
maar liefst negen gemeenten die hem begeerden als
predikant: Bruchem-Kerkwijk, Genderen, Kockengen,
Langerak, Lexmond, Lopik, Schoonrewoerd, Sint
Maartensdijk en Zijderveld. Het beroep naar Schoonrewoerd nam hij aan en werd aan die gemeente
verbonden op 15 september 1957. Hij werd daar
bevestigd door ds.T.Poot uit Haaften bij wie hij vicaris was geweest. Veertien maal werd hij naar elders
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beroepen nadat hij vier jaar deze gemeente in de Vijf
heren landen had gediend. Daaronder bevonden zich
forse plaatsen als Dordrecht en Gouda, vanuit de
Veluwe was dat Oldebroek. Tweemaal deed Krimpen
a/d Lek een poging. Hij nam evenwel een beroep aan
naar Hardinxveld-Giessendam. Hier werd hij op 1
april 1962 bevestigd door zijn plaatselijke collega
ds.J.Bakker. Hij deed intrede met Jesaja 8:20: ‘Tot de
wet en de getuigenis! Zo zij niet spreken naar dit
woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben’. Nadat vier jaren verstreken waren kwam het
beroepingswerk op gang en menig beroepingscommissie stevende naar Hardinxveld-Giessendam. Dit
keer viel me op dat zes van de tien beroepen van de
Veluwe afkomstig was, te weten: Harderwijk, Nijkerkerveen, Nunspeet, Wezep (tweemaal) en Hierden.
Hierden werd zijn derde standplaats. Hij diende deze
gemeente van 13 november 1966 tot 18 maart 1974.
Hij werd hier bevestigd door ds.G.C.Post uit Hardinxveld-Giessendam met wie hij de laatste jaren goed
had mogen samenwerken. Vanwege de groei van de
kerkelijke gemeente werd van Brummelen het laatste jaar geassisteerd door de emeritus predikant L.
Blok. Vanuit Hierden is hij na het vertrek van
ds.A.J.Timmer naar Woudenberg in november 1967
en de vervulling van diens vacature in februari 1969
consulent van Elspeet geweest. Als zodanig begeleidde hij het beroepingswerk van de predikanten
L.Blok te Ridderkerk, S.de Jong te Houten, J.den Besten te Huizen, W.Vroegindewey te Katwijk en tenslotte ds. R.T. Huizinga uit ’s Grevelduin Capelle die
dit beroep ook aannam. Hij heeft destijds ook nog
enkele huwelijken kerkelijk bevestigd in onze gemeente alsmede verschillende bergrafenissen geleid.
In de toespraak die hij bij de intrede van ds.Huizinga
hield zei hij dienaangaande: ‘We hebben in Elspeet
niet meer kunnen doen dan enkele hand- en spandiensten, maar bij de dingen die we nu overzien zijn
er naast de droevige dingen van begrafenissen en
tragische sterfgevallen toch ook redenen, om te
zeggen, dat er ook banden zijn gevallen om des
Woords wille’. Tot ds.Huizinga zei hij: ‘In deze dagen
lazen we in een beroemd oud exegeet, Bengel, dat
de Schriftuur de kerk ondersteunt. Scriptura ecclesiam sustendat. De Schriftuur ondersteunt de kerk. Uw
zaak is alleen deze: het Woord te prediken en dan zal
naar de belofte Gods de kerk bloeien. Indien u dat,
zoals gezegd, in het oog houdt en blijft doen, dan
heeft de Heere der kerk de zegen beloofd.’
Vooral in de Hierdense periode was hij een veelbegeerd predikant. Maar liefst 35 beroepen werden in
een periode van drie jaar op hem uitgebracht. Het

eerste beroep was afkomstig uit Jaarsveld. Reeds een
maand voor van Brummelen beroepbaar was kreeg
hij dit beroep. De enige keer dat ik dr.van Brummelen heb horen preken was in de herfst van 1970 toen
hij ’s morgens in Jaarsveld ‘op beroep’ preekte. Ik
kan me van de preek niets meer herinneren. Wel
hoorde ik mensen zeggen dat men in het beroepingswerk ‘te hoog’ gegrepen had. Jaarsveld was
immers zoals men dat noemde ‘een kandidaatsgemeente’ en de opkomst –vooral bij de tweede
dienst- was niet al te best. Ik verwacht niet dat van
Brummelen het plaatsje verachtte. Dominees zijn
immers ook maar mensjes uit het stof verrezen en
Filippus kreeg een roeping naar een woeste plaats
terwijl de Heere Jezus Zijn vrienden had in ‘het vlek
Bethanie’. Van Brummelen bedankte evenwel. Na
nog twee vergeefse beroepen werd op hemelvaartsdag 1971 kand. P. Molenaar uit Lunteren aan Jaarsveld verbonden, die inmiddels al weer ruim tien jaar
als emeritus naar zijn geboortedorp is teruggekeerd.
Zijn 35e beroep vanuit Hierden was Huizen. Dat beroep nam hij aan. Dit werd tevens zijn laatste gemeente. Hij deed er op 24 maart 1974 intrede na
bevestigd te zijn door consulent J.den Besten. Van de
intredepreek over 2 Thes.3:1 merkte een verslaggever in de Waarheidsvriend o.a. op: ‘Ds. van Brummelen waarschuwde echter om het Woord niet tegen te
staan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door veranderingen in het Woord aan te brengen, of eeuwenoude
tradities. Hij vroeg zich af of 't gebrek aan gebed en
voorbede niet de ziekte van de kerk is.’’ In een preek
die hij in 1976 hield –twee jaar na zijn intrede aldaarliet hij doorschemeren dat naast de goede dingen in
Huizen ‘het gescherpte oog anderszins niet blind
moet zijn voor het feit dat er langzamerhand een
andere lucht komt opzetten.’’ Je zou het haast profetisch kunnen noemen. Zeker nu volgend jaar in Huizen drie van de vier wijken de ambten openstellen
voor de vrouwen waar hij op Schriftuurlijke gronden
bepaald geen voorstander van was. Vanuit Huizen
was er nog driemaal een Veluwse gemeente die hem
tevergeefs terug begeerde. Dat waren Oosterwolde,
Epe en Lunteren. Opmerkelijk is dat hij vanuit Huizen
in acht jaar tijd viermaal over naar Middelharnis
werd beroepen, te weten in mei 1978, september
1979, december 1979 en juli 1986. Toch kreeg hij de
vrijmoedigheid niet om naar ‘Meneerse’ af te reizen.
Tijdens zijn Huizense periode promoveerde hij op
een proefschrift over ‘Het praktisch-theologisch
onderwijs van J.J.van Oosterzee’. In 1993 ging hij met
emertitaat en bleef in Huizen wonen.
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De laatste preek heeft hij in Lopik (waar hij in 1957
en 1972 was beroepen) gehouden op 28 november
1999 over Lucas 1:5-15. Enkele dagen daarna, op
woensdag 1 december overleed hij plotseling in zijn
auto terwijl hij op zijn vrouw wachtte die boodschappen deed. Toen ik in de avonddienst van de
voorlaatste adventszondag te Lopik dezelfde kansel
beklom vanaf welke van Brummelen zijn laatse preek
had gehouden sprak ik daar nog over met een van de
ouderlingen. Deze herinnerde zich dat nog goed en
vertelde dat de familie de doodsmare als een der
eersten aan de Lopikse scriba meedeelde. Dr.Ir.J.van
der Graaf verwoordde zijn overlijden in het in het
Reformatorisch Dagblad als volgt: ‘In de schaduw van
de kerk waar hij zo veel jaren het Woord Gods had
bediend, werd hij weggenomen. Zijn vrouw trof hem
overleden aan in de auto, die hij had geparkeerd op
het kerkplein van de Oude Kerk in Huizen, toen ze
even een boodschap had gedaan. Het was als bij
Henoch. Een mens wandelde met God, en hij was
niet meer. God nam hem weg.’
Op die ene dienst in Jaarsveld na –waar ik dus niets
van heb onthouden- heb ik van Brummelen nooit
meer gehoord of gezien. Wel las ik van tijd tot tijd
een artikel van zijn hand. Wat me uit zijn artikelen
herinner is wat terecht de titel van het boek is ‘stilte
van het hart’. Hij pleitte namelijk voortdurend voor
stilte en rust, de meditatie. Niet alleen voor predikanten maar ook voor de gemeenteleden. Ik herinner me dienaangaande van hem gelezen te hebben
dat hij een gemeentelid in Hierden een onaangekondigd pastoraal bezoek wilde brengen. De deur van
de alleenstaande man was niet op slot maar er was
ook niemand binnen. Toen Van Brummelen het erf
verder op liep hoorde hij de stem van zijn gemeentelid. Langzaam ging hij op het geluid af en hield toen
opeens stil en bleef eerbiedig op afstand staan. Zijn
pastorant lag namelijk in het kippenhok op zijn knieen te bidden. Het kippenhok bleek diens binnenkamer. Van Brummelen trad eerbiedig terug. Dit
noemde hij heilige grond. Hier zag hij ook iets van ‘de
lofzang in stilte’ waar hij zo op gesteld was. Een goede vriend van me herinnerde me dat van Brummelen
aan de koffie in de pastorie vertelde dat de Heere
Zijn volk meestal niet heeft in dure en deftige villa’s
maar in een eenvoudig woninkje met een geit aan de
pin in de directe nabijheid.
Een andere herinnering is een artikel dat ik van hem
las over de kansel in het Reformatorisch Dagblad van
28 juli 1998. Na over de geschiedenis van de kansel
en de schoonheid van de kansels van de Nieuwe kerk
van Amsterdam en die van de Michaelskerk te Zwolle

geschreven te hebben kwam hij tot de volgende
ontboezeming: ‘Over het algemeen staan de preekstoelen er langer dan de predikanten die er gebruik
van maken. Deze nalatenschap van ons voorgeslacht
mag ons dierbaar zijn!
Eén ding nog: het is tegenwoordig vaak een hele
bedoening van draden op de kansel vanwege de
geluidstechniek. Een draad voor de borstmicrofoon,
een draad naar de ventilator, een draad naar het
licht. Wat dat betreft zouden wij meer soberheid
wensen. Aan een vaststaande microfoon geven wij
verreweg de voorkeur boven al die kleine knopjes en
klemmicrofoons. Een prediker moet een vrije persoonlijkheid zijn. Een gevoelige microfoon als standaard, dat geeft rust. Wij moeten ook niet al te veel
willen bewegen. Er is een heilig midden tussen
meerpaal en molenwiek.
Vele kansels staan in onze kerken al eeuwenlang. Ze
hebben vaak een opschrift. Wat dit betreft zou men
wel een opschriftenverzameling kunnen aanleggen.
Wij doen er goed aan onze kansels met eerbied te
beschouwen, ze in te richten voor korte en lange
dominees. Maar het voornaamste van de kansel is
een stille dienst te verlenen: de prediker boven de
gemeente te verheffen. Zijn gedaante moet worden
gezien, zijn stem gehoord. Ja, het Woord moet gehoord. Hij staat achter de opengeslagen Bijbel. Die
moet hij vertolken aan mensen van deze tijd.
Als zodanig heeft de kansel een gewichtige taak. Een
hulptaak. Het gaat niet om de kansel uiteindelijk. Het
gaat om het Woord. Maar de hulptaak is nodig om
de hoofdzaak te doen geschieden. Ere aan het
Woord. Moge de kansel nog maar lang in onze lage
landen blijven, mogen er nog maar lang dienaren
opklimmen!’
Tenslotte een herinnering die ik van een zeer bevriend collega hoorde. Dr.van Brummelen heeft eens
enkele gastcolleges mogen geven aan de Theologische faculteit te Utrecht. Hij kwam gekleed als dominee de collegezaal binnen en hield de studenten voor
dat ze niet alleen studie moesten maken van Gods
Woord maar ook van de sprookjes van Andersen.
Uiteraard niet om daarin de wetenschap te staven
dat de Bijbel tot het rijk der fabelen zou behoren.
Het ging Van Brummelen er om dat de studenten
diverse karakters en personen die in die sprookjes
worden beschreven in hun hoofd zouden opslaan.
Wanneer ze ’s zondags de gemeente voor zich hadden kon men dan vergelijking maken met de personen uit de sprookjes en de hoorders. Niet om de
gemeente belachelijk te maken als wel om daarin te
zien hoe groot de varieteit is van de kerkgangers en
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de diversiteit van karakters. Het zou een goed remedie kunnen zijn om op onderscheiden wijze de gemeente aan te spreken en te leiden in de grazige
weiden van het Woord.
Het was drs.P.J.Vergunst die zijn verwondering er
over uitschreef dat hersteld hervormde broeders
zo’n belangstelling toonden voor Van Brummelens
werk en de uitgave verzorgden. Het zal te maken
hebben met de zelfde bloedgroep waaruit men afkomstig is. Misschien gooi ik nu een knuppel in het
hoenderhok maar ik zou met de samenstellers van
het boek nog wel eens ernstig door willen praten
over de volgende opmerking van dr.van Brummelen
die we vinden op blz.31 van het lijvige boekwerk
waarop hij met ‘vader Brakel’ er op aandringt grote
liefde en achting voor de kerk te hebben. ‘Zwart
beslagen zilver is niet zo rein maar het verliest zijn
waarde niet. De kerk verlaten is een verschrikkelijke
zonde’. Of moeten we maar niet meer praten maar
stil zijn…
Zelf denk ik dat de coronacrisis waarin zoveel kerkelijke activiteiten geminimaliseerd zijn hem welkom
was geweest. Uiteraard niet vanwege het rondwarende virus als wel dat men gedwongen is wat rustiger aan te doen, om zo op zichzelf en nog meer op
het Woord teruggeworpen te worden.
P.S. Over het aanleggen van een opschriftenverzameling van kansels gesproken, zelf ben ik daar geruime
tijd mee bezig. Heel wat klankborden met een varieteit aan teksten heb ik genoteerd. Mocht een lezer
nog een tip hebben, ik houd me aanbevolen. Overigens hoeft Elburg niet de reageren want de kansel
aldaar heb ik al ‘gespot’. Maar liefst vijf bijbelteksten
staan daar op de kansel in het koor van de Grote
kerk.

Ter overdenking
Twee uitspraken van dr. A. van Brummelen (19281999)
*De Schrift is een handvest, door de Geest gegeven.
Maar de Schrift is geen krant, gevuld met de mening
van de dag.
*Wanneer u zichzelf een beetje kent, zal ik u nooit
tegenvallen (bij zijn intrede in Hierden zei hij dat bij
het toespreken van de gemeente).
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie en nog hartelijk dank voor alle goede wensen, vriendelijke attenties e.d. die we van u mochten ontvangen rondom
Kerst en de jaarwisseling. U allen wederkerend Gods
zegen toegewenst voor het jaar onzes Heeren 2021.
M. van Kooten v.d.m.

Bij de diensten
Komende zondag hoopt in beide diensten ds. B. van
Leeuwen uit Valburg voor te gaan. ’s Middags betreft
dat een ruildienst. ’s Morgens hoop ik aanwezig te
zijn bij de bevestigingsdienst van ons oudgemeentelid Evert Meyer in Werkhoven die onlangs
een beroep aannam naar die gemeente. Hij vroeg me
bij de handoplegging aanwezig te zijn. We wensen
Evert en Laura –die tevens in blijde verwachting zijn
van een kind- een gezegende tijd toe in Werkhoven.
Met een toespeling op de naam van dat dorp zouden
we kunnen stellen dat hij werken mag in de hof des
Heeren, m.a.w. de wijngaard des Heeren. De Heere
zij hem daarin zeer nabij. Allen een gezegende zondag toegewenst.
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