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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 13 juni 2021 
09.30 uur ds. M. van Kooten (H.A.) 
15.00 uur ds. M. van Kooten (voortz. en nabetr. H.A.) 
  
Collecten 
1.Fonds christelijke doeleinden 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
In tegenstelling tot wat in de Veluwse Kerkbode staat 
is er komende zondag geen kinderoppas. 
 
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 
 
Zondagsschool 
Beste kinderen van de zondagsschool, 
Wat is het lang geleden hè dat we elkaar op de zon-
dagsschool ontmoet hebben?! We hebben jullie 
gemist! We hopen dat jullie ouders met jullie extra 
de tijd genomen hebben om bezig te zijn met Gods 
Woord en om samen te zingen tot Zijn eer! 
Hebben jullie de sleutelhanger die jullie eind januari 
gekregen hebben nog een mooi plekje kunnen geven 
aan bijv. je schooltas? Voor de oudere kinderen 
stond erop: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad.’ Voor de jongere kinderen: 
‘Jezus zegt: Ik ben de goede Herder.’ 
D.V. 27 juni willen we alleen de kinderen van groep 8 
van harte uitnodigen voor het afscheid van de zon-
dagsschool. Dit zijn de volgende kinderen: Ruben van 
Ark, Mike Brink, Daniël Fijan, Marnick Mulder, Chris-
tian Polinder en Henri-Jan de Weerd. 
Jullie ouders en de andere gezinsleden zijn van harte 
welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook opa’s en 
oma’s zijn welkom. Dit zal plaatsvinden in de kerk 
van 11.15u tot ongeveer 12.00u.  
D.V. na de zomervakantie is het de bedoeling om 
weer te starten met de zondagsschool. De uitnodi-
ging volgt vanzelf. Juf Eline Bomhof gaat per ingang 
van de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Zij 
keert daarna helaas niet meer terug als juf van de 
zondagsschool. Bedankt voor alles juf! We zijn blij en 
dankbaar dat we al een nieuwe juf hebben gevon-
den: juf Sarine van den Hoorn- van Engelen. Ook via 
deze weg van harte welkom! 
Hartelijke groet van het team van de zondagsschool 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Jubileumbijeenkomst Boaz Jachinschool 
Op 1 april 1946 werd de hervormde school officieel 
gesticht. In dit jubileumjaar willen we dit feit herden-
ken en vieren tijdens een bijeenkomst in de oude 
dorpskerk. In deze bijeenkomst, die gepland is op 
D.V. donderdagavond 17 juni, hopen ds. Van Kooten 
en ds. Pieters een meditatie te houden over de naam 
van de school en het christelijk onderwijs in verle-
den, heden en toekomst. Daarnaast zullen er ver-
schillende muzikale intermezzo's ten gehore worden 
gebracht. We nodigen u van harte uit om mee te 
kijken via www.kerkdienstgemist.nl. Het programma 
van de avond kunt u vanaf 10 juni vinden op de web-
site van de school: www.boaz-jachin.nl. Aanvang van 
de bijeenkomst is om 19.30 uur. 
 
Berichten van Oranjehof   
Dankbaar is Oranjehof met de situatie tot nu toe. 
Geen uitbraak van het virus onder bewoners en be-
zoekers. We mogen nu wat meer gaan doen, m.n. 
ook op het gebied van welzijn, en gaan dit voorzich-
tig inzetten. Lettend op de voorschriften is er wel 
meer ruimte in Oranjehof  nodig. Buiten is inmiddels 
een plek gemaakt, incl een tent. Binnen komen wat 
wijzigingen en voor een aantal  bezoekers mogen we 
op alle werkdagen een ruimte van gebouw Nachte-
gaal deze zomer gebruiken, waar we erg blij mee zijn. 
En daar willen  ook vrijwilligers ons gaan helpen.   
U begrijpt..twee locaties, dat vraagt het nodige. We 
zijn daarom  blij dat we ook vanuit de vrijwilligers op 
allerlei gebied hulp krijgen. Daarvoor bijzonder dank.  
Weeksluiting  
Na lange tijd mag het weer zo ver zijn. Is er er zater-
dag 12 juni de weeksluiting. Deze bijeenkomst begint 
om 18.30 uur. U bent daar van harte welkom. Er 
wordt een meditatie gehouden, Henri Frens speelt 
op het orgel. De avond wordt rond 20.00 uur afge-
rond.  Bijzonder, dat we dit weer mogen gaan op 
starten. We zien uit naar de ontmoeting met u en 
jou.  
Kerkradio Oranjehof-Elspeet: 10.30-11.15 uur   
Maandagmorgen: “voorlezen” door mw. I. de Vogel    
Woensdagmorgen 10.30-11.15 uur: “ Christenreis 
John Bunyan” voorlezen en meditatie door dhr. C.A. 
van ’t Noordende. Wilt u een vraag stellen, belt u dan 
0577-723192 of mail naar noordende@filternet.nl  
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.   
 

Bijbelse ambten en beroepen (XXIV) 
Opnieuw willen we een beroep uit de Bijbel voor het 
voetlicht halen. Het betreft de drager, sabaal in het 
Hebreeuws. We komen hem tegen in Nehemia 4:10. 
Daar wordt door Juda geklaagd over de te grote last 
van de dragers om puin te ruimen. Het betreft daar 
sjouwers die niet over het werk heen kunnen zien 
omdat ‘des stofs’ te veel is. In de kracht van God 
weet Nehemia echter het volk zo te organiseren dat 
het werk geklaard wordt en de muren worden her-
bouwd. Het woord wordt ook wel vertaald met last-
drager zoals in 2 Kronieken 2:18. Er werden volgens 
die tekstwoorden voor de bouw van de tempel maar 
liefst 70.000 lastdragers benodigd. Vele handen ma-
ken licht werk zal ook toen gegolden hebben. Ook bij 
de restauratie van de tempel ten dage van Josia 
wordt gesproken over lastdragers (2 Kron.34:13). Ze 
staan onder leiding van de levieten. Het betrof im-
mers het werk voor het huis des Heeren. Alles diende 
met eerbied te gaan. 
Ook wij kenden in vroeger dagen wel speciale last-
dragers. In Schiedam is er een standbeeld te zien van 
een zakkendrager. Het is een herinnering aan hen die 
in het verleden de schepen uit en inruimden met 
zakken graag, kolen. Huisjes waarin ze bivakeerden 
totdat er weer een schip kwam om te lossen vinden 
we naast Schiedam o.a. in Delfshaven, Dordrecht en 
Franeker. Er is inmiddels veel veranderd. Ook is er 
veel door bulktransport letterlijk uit handen geno-
men. Wat dat betreft behoort het beroep lastdrager 
in ons land tot het verleden. Ik denk niet dat er men-
sen zijn die interesse tonen voor een dergelijke be-
roep. Begrijpelijk, want het vergt wat van lijf en le-
den. Toch roept de Heere ons wel op om lastdrager 
te zijn. ‘Draagt elkanders lasten en vervult alzo de 
wet van Christus’ (Gal.2:6). Vergeet daarbij niet dat 
het bij die lasten ook gaat om elkaars lastigheden… 
In Lukas 7:14 wordt met drager (basatsoon in het 
Grieks) bedoeld hetzelfde wat wij ook kennen, de 
drager bij een begrafenis die de dode naar het graf 
draagt. Het betreft in dit schriftgedeelte de begrafe-
nis van de jongeling te Nain. Het zijn woorden die 
tussen haakjes staan, ‘de dragers stonden nu stil’. 
Maar die dragers maakten wel iets ongekends mee. 
Jezus raakte de baar aan en de jongeling stond op uit 
de dood. Schoon heeft Revius dat vertolkt in het slot 
van het gedicht ‘Ick sal u verquicken’:  
Drie doden hebt U Heere verwekt tot het leven 
De zoon der weduwe zijn krachten weergegeven, 
Jairus’dochtertje en Lazarus daarbij: 
Ach Heiland, laat het toe dat ik de vierde zij’. 
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Of het bij de dragers in Nain om ingehuurde perso-
nen ging die dragen als ‘nevenbaantje’ kenden naast 
hun gewone arbeid of buren en vrienden weten we 
niet. In ieder geval weten we dat Johannes de Doper 
door zijn discipelen werd begraven. Of ze het hoofd 
van hun geliefde leraar mee begraven hebben weten 
we niet. Desondanks mocht van hem met recht gel-
den: ‘Straks leidt men haar (hem) in statie uit haar 
woning in kleding rijk gestikt tot hare (zijne) hemel-
koning’ als bruid van de Bruidegom. 
Onder ons is het gebruikelijk dat dragers voorname-
lijk mensen zijn die of gepensioneerd zijn of gemak-
kelijk oproepbaar zijn uit hun dagelijkse werkzaam-
heden. In de grote steden zijn het zelfs vaak studen-
ten die zich daarvoor beschikbaar stellen en daar-
door een ‘welkome’ bijverdienste genieten. Het feit 
dat dragen tot de burenplicht behoorde ligt namelijk 
al geruime tijd achter ons. Wel zien we regelmatig 
dat familieleden drager zijn zoals kinderen en klein-
kinderen. Bij militairen zien we dat soldaten drager 
zijn. Zelf maakte ik een begrafenis mee van een 
brandweerman die door zijn collegae werd gedragen 
nadat hij enige dagen eerder bij een oefening door 
een hartstilstand overleed. Wijlen ds. G. Boer werd 
door zijn vicarissen ten grave gedragen. In de gelijke-
nis lezen we dat Lazarus door de engelen gedragen 
werd in de schoot van Abraham. Het doet me altijd 
goed wanneer kinderen of kleinkinderen een vader, 
moeder, opa of opa ten grave dragen. Ooit maakte ik 
een begrafenis mee waarbij acht zonen een oude 
vader ten grave droegen. Ontroerend. Het mooist 
was echter dat de ziel al door de engelen vijf dagen 
eerder hemelwaarts was gedragen. Dat is toch ver-
reweg het uitnemendste. 
Tenslotte wordt er in de Heilige Schrift ook nog over 
gelddragers gesproken (Zefanja 1:11). Ze heten daar 
uitgeroeid te zijn. Moeten we daarbij denken aan 
waardetransporteurs? De kanttekeningen denken 
aan geldwisselaars, kooplui en kassiers die voortdu-
rend geld in handen hadden. Pinnen was immers nog 
niet in beeld. Zefanja moet in de naam van de Heere 
aankondigen dat het gericht over Juda zal komen en 
Jeruzalem te gronde zal raken, ook financieel. Geluk-
kig is dat niet het laatste woord van Zefanja. Hij mag 
ook zeggen: ‘Maar Ik zal in het midden van u doen 
overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op de 
naam des HEEREN vertrouwen’. Gelukkig wanneer 
we ook bij dat volk mogen horen door genade. 
 
Bij de diensten 
Komende zondag hopen we tweemaal in uw midden 
te zijn om het woord des Heeren maar ook het sa-

crament van het Heilig Avondmaal te bedienen. De 
Heere geve rijk gezegende diensten en dat de tekst 
van de voorbereidingspreek (2 Korinthe 1:20) ge-
bruikt mag worden om af te zien van zichzelf. Op-
nieuw hopen we zondag uit deze brief te lezen, zo-
wel in de morgen als in de middagdienst. Onlangs 
kreeg ik een schriftje in handen van mijn vader die 
afgelopen zaterdag 105 jaar geleden werd geboren. 
Van ds.E.R.Damsté wiens grootvader (eveneens 
Eduard Rienk Damsté) ooit huisarts alhier was en zijn 
graf onder ons is kreeg hij belijdeniscatechisatie. 
Vader tekende in zijn schriftje op: ‘Onwaardiglijk 
eten en drinken beteekent niet dat men zich on-
waardiglijk gevoelt. Dat is juist een goede trek in den 
Avondmaalsganger’. Zo is het. ‘Deze ontvangt zon-
daars en eet met hen’ werd hoewel met een boze 
opzet met recht van Hem gezegd door Zijn vijanden. 
Zien we op onszelf dan is het ‘stromen van ongerech-
tigheden hadden (hebben) de overhand op mij’. 
Ziende op Hem is het ‘Het bloed van Jezus Christus 
Gods Zoon reinigt van alle zonden’. 
 
Ter overdenking 
Met het oog op de bediening van het Heilig Avond-
maal heb ik een stukje overgenomen uit: ‘Der zwak-
ken Leidsman aan des Heeren dis’’ van Simon Simo-
nides (1629-1675): Iemand zegt: ‘Ik vind mijn ziel zo 
gans dodig en zonder geestelijk leven’. Simonides 
antwoordt: ‘Weet ook, dat moet u tot de Heere Jezus 
uitdrijven om meer levendig te worden. Wie is het 
leven en de fontein van het geestelijke leven dan 
alleen Jezus Christus onze Heere? Het schijnen van 
de zon geeft licht aan al de beweegbare lichamen en 
dat doe Jezus aan de ziel. Als u bij het vuur zit en 
krijgt een dove kool in handen, wat doet u wanneer 
u wilt dat ze doet gloeien? U brengt ze bij de bran-
dende kool en hij begint te branden. Is uw ziel doof, 
breng ze tot Jezus en uw dove kool zal gloeien. Zegt u 
ook: mijn ziel is zo dodig, wel Jezus kan ook doden 
levend maken. Het was een zonderling geval dat een 
dood man geworpen werd van Elisa en toen het zijn 
beenderen aanraakte levend werd. Werpt u zo ook 
op de dode Jezus, op Zijn dood lichaam in het Heilig 
Avondmaal, raakt die heilige panden aan en uw ziel 
zal leven. 
Maar werpt iemand tegen: ‘Ik weet wel dat er ge-
noeg is bij de Heere, water genoeg in die Fontein en 
melk in de borsten der vertroosting maar ach! Ik heb 
geen kracht om daaraan te zuigen, en die hemelse 
zoetigheid tot mij te trekken!’ Simonides antwoordt: 
‘De Heere is genadig, Hij zal u de mond en de krach-
ten geven om dat hemelse vocht ten monde te doen 



 

 

4 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

invloeien, zoals de herders doen aan de zwakke 
zooglammetjes, melkende de melk uit de uiers en 
dat druppende in de mond der tedere schaapjes. Of 
als een moeder aan haar zieke zuigeling doet, per-
sende de melk uit haar borst met haar eigen vingers 
en daarmee het tedere kindeke lavende. Zo zal de 
Heere doen. Hebt gij geen kracht om te zuigen, de 
Heere zal Zelf deze melk der vertroosting uit die volle 
aderen uitdrukken en u in de mond drukken. Schep 
moed en laat u niet verhinderen van deze troostrijke 
zegelen.’ Maar zegt de tegenwerper: ‘Ik ben onwaar-
dig om tot de Heere Jezus toe te treden tot Zijn ta-
fel’. Simonides reageert: ‘De liefde Gods zal u waar-
dig maken en waardig achten, treedt er maar toe’. 
De tegenwerper zegt: ‘Hoe durft een arm bedelaar 
tot Jezus te komen zoals ik ben?’ Simonides ant-
woordt: ‘Ja voor de armen breekt Jezus Zijn brood 
(Ps.107:9 en Luk.1:53). Ahasveros bereidde zijn maal-
tijd voor zijn vorsten maar Jezus voor de behoeftige 
zielen’. ‘Maar ik schaam mij om in dat gezegende 
gezelschap der heiligen neer te zitten en met hen 
mijn handen uit te steken’ verzucht de tegenwerper. 
Simonides weet raad: ‘Die ons allen waardig maakt is 
Jezus Christus, Die ook u zal geven hetgeen u be-
hoeft. Schep moed uit de goedertierenheid en mee-
dogendheid van uw Heere. Hij is zeer vriendelijk, in 
het bijzonder om verlegen zielen aan te nemen. 
Wanhoopt aan uzelf maar wekt vertrouwen op in de 
goedheid van uw Heere’. 
 
de redactie 


