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Diensten
D.V, zondag 4 juli 2021
09.30 uur ds. D. Breure te Kockengen
15.00 uur ds. M. van Kooten
D.V. vrijdag 9 juli 2021
14.15 uur ds. M. van Kooten (Huwelijksbevestiging)
Collecten
1.Kerk
2.Instandhouding predikantsplaats
3.Kerk (deurcollecte)
Van harte aanbevolen
Kinderoppas
Ageeth van Steeg-Rozendaal, Annet van de Hardenberg-vd Hardenberg en Gerriëlle van Steeg

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
Doopzitting
In verband met de doopsbediening op D.V. zondag 11
juli in de middagdienst zal er doopzitting worden gehouden op maandag 5 juli in de pastorie om 19.30 uur.
Gebedskring
Op D.V zaterdag 3 juli hopen we om 21.00 uur in het
Kerkerf de maandelijkse Gebedskring te houden. Na
een gedeelte uit Gods Woord te hebben gelezen is er
gelegenheid tot gebed. U/jij bent van harte welkom
Zondagsschool Abia
Zondag 27 juni hebben we afscheid genomen van 6
leerlingen uit groep 8. Fijn dat jullie er alle 6 bij konden
zijn! We luisterden naar een vertelling van juf Henny
over Samuël bij Eli. Namens de kerkenraad kregen jullie van diaken Bossenbroek de Bijbel met uitleg overhandigd. Hij las uit Johannes 14. Laat dat Woord wat
juf Henny vertelde en wat jullie meekregen van diaken
Bossenbroek meegaan op jullie verdere levensweg.
We zongen jullie toe uit Psalm 121:4.
• Ruben van Ark: ‘Wij loven U, o God! wij loven, dat
Uw Naam nabij is; men vertelt Uw wonderen.’ Ps. 75:2
• Mike Brink: ‘Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw
paden recht maken.’ Spr. 3:6

1 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

• Daniël Fijan: ‘Want de HEERE heeft een welgevallen
aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren met
heil.’ Ps.149:4
• Marnick Mulder: ‘Looft den HEERE, want de HEERE
is goed; psalmzingt Zijn Naam, want Hij is liefelijk.’Ps.
135:3
• Christian Polinder: ‘Ik kleef vast aan Uw getuigenissen; o HEERE! beschaam mij niet.’ Ps.119:31
• Henri-Jan de Weerd: ‘In God zal ik Zijn woord prijzen;
ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat zoude mij
vlees doen?’ Ps.56:5
Hartelijke groet van het team van de zondagsschool
Jaarrekening 2020
In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering is de
jaarrekening 2020 van de diaconie en van de kerk
vastgesteld. Op de gemeenteavond van 21 juni jl. zijn
de jaarrekeningen gepresenteerd en toegelicht. In de
week van 5 tot en met 9 juli liggen deze jaarrekeningen, voor de gemeente ter inzage. Mocht u van deze
gelegenheid gebruik willen maken wilt dan vooraf een
afspraak maken met de penningmeester van het betreffende college?
G. van der Zande, 0577-401475 (diaconie)
E. Mulder, 0577-492390 (kerk)
Vrijwillige bijdrage 2021
De toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage 2021 zijn
uitgekomen op € 53.427. Opnieuw een hoger bedrag
dan vorig jaar. Na de Heere hartelijk dank voor uw
toezegging.
College van Kerkrentmeesters
Orgelonderhoud
Geachte gemeenteleden,
Vanaf 12 juli zal er begonnen worden met het groot
onderhoud van het orgel en daarom willen we ook diverse klussen gaan doen die zijn blijven liggen tijdens
de pandemie. Om er een paar te noemen: het wassen
van de glas in lood ramen, de koperen lampen en het
het hekwerk . Daarom wil ik vragen om -wie kan- zich
te melden bij mij om te helpen met dit alles weer voor
elkaar te krijgen want het spreekwoord zegt ‘vele handen maken licht werk’
Een hartelijke groet van jullie koster
Dithmar en Bernardus Martinius (I)
Op ons predikantenbord prijkt als negende voorganger sedert de reformatie Bernardus Martinius (17411814). Hij diende onze gemeente van 1764 tot 1779.
Ik stootte onlangs op een boeiend en mijns inziens actueel werkje over de de ziel van dieren dat hij in 1775

in de voormalige Elspeetse pastorie schreef. Hij kruist
daarin de degens met zijn collega Adriaan Buurt
(1711-1781) te Amsterdam die dieren als onbezielde
kunstwerken van God beschouwde. Voordat we op
dat geschriftje dat destijds voor zeven stuivers op de
markt kwam stilstaan willen we eerst wat biografische
gegevens van onze oud predikant boven water halen.
Martinius was afkomstig uit een domineesfamilie, althans tot en met zijn overgrootvader. Zijn betovergraatvader heette Maarten van Lunenborch, ook wel
Marten de Metselaer. Hij had zich -afkomstig uit
Duitsland- in 1611 in Kampen gevestigd als metselaar.
Hun zoon Frans Martensz (1611-1653) blonk uit op
school en kreeg op kosten van de stad een beurs om
te gaan studeren. Hij werd geen metselaar maar
mocht –om met Paulus te spreken in 1 Kor.3:10 bouwmeester zijn aan Gods gebouw, de christelijke gemeente. Naar de gewoonte van die dagen veranderde
hij zijn naam als academicus in het latijn en noemde
zich Fransiscus Martinius. Toen aan de latijnse school
te Kampen een vacature ontstond voor leraar moest
hij zijn theologische studie te Leiden onderbreken en
werd er conrector. Ondertussen studeerde hij in zijn
vrije tijd verder en werd predikant te Epe vanaf 1638
tot aan zijn dood in 1653. Martinius was de dichtkunst
meester en werd door de bekende dichter P.C.Hooft
die leiding gaf aan de Muiderkring betiteld als ‘roozelaer’ omdat hij als het ware als een roos uit steenachtige aarde –waarmee hij de Veluwe vergeleek- opkwam. De bekendste gedichten van hem gaan over de
stad Kampen en zijn bekend als ‘Camper lof’.
Zijn zoon Petrus Martinius (1652-1718) volgde zijn vader in het wondere ambt en diende als zodanig de gemeente Oosterwolde en Nunspeet nadat ook hij in
Leiden theologie had gestudeerd. Deze ds. Martinius
naar wie de ds. Martiniuslaan in Nunspeet is vernoemd trouwde te Nunspeet op 41-jarige leeftijd met
zijn zeventien jaren jongere catechisante Hilletje Diecemers. Deze schonk hem twee zonen. Deze twee
volgden het voetspoor van vader Petrus en werden
ook dominee. Fransicus Martinius (1695-1741) studeerde te Leiden en werd na het afleggen van het examen betreffende zijn kanselgaven ‘boven velen van
den Hemel begunstigd’. Zijn kennis van Hebreeuws en
Grieks behoefde verbetering en met de vermaning tot
‘neerstige studies en gedurig ondersoeck van de goddelijke waarheden’ werd hij toegelaten tot het ambt.
Hij volgde zijn vader op als predikant te Nunspeet en
werd na zijn dood vlakbij zijn vader in de kerk begraven aan de voet van de kansel. Zijn broer Dithmar
Martinius (1696-1763) werd predikant in de buurgemeente Elspeet. Deze werd op 7 november 1728 in
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het ambt bevestigd door zijn broer Fransiscus uit Nunspeet. De tekst voor zijn bevestigingspreek was 1 Petrus 5:2-4: ‘Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed; Noch als heerschappij voerende over het
erfdeel des Heeren, maar als voorbeelden der kudde
geworden zijnde. En als de overste Herder verschenen
zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen.’ Dithmar deed intrede met Psalm
32:8: Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij
gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn’.
Na zes jaar ongehuwd in de pastorie te hebben gewoond trad hij in 1734 in het huwelijk met Hendrika
Fabritius (1707-1784). Overigens wordt de naam Fabritius ook wel geschreven als Fabricius.
Hendrika kwam evenals haar man uit een domineesfamilie. Die predikantengeschiedenis vangt zelfs nog
veel eerder aan dan die van de Elspeetse predikant.
We schrijven 1565. In het Duitse Dillenburg waar de
Oranjes heer en meester waren werd Johannes geboren. Hij was de betovergrootvader van Hendrika. Hij
liet zich om onbekende redenen met verschillende namen noemen, namelijk Johannes Fabricius, Johannes
Sigefridus Cuperus, Johannes Seijbert Cuperus en Johannes Cuperus. Hij werd predikant in het Oostfriese
Jarssum en vertrok later naar het Groningse Grijpskerk maar werd aldaar losgemaakt. Hij kwam daarna
in zeer kleine Gasselte terecht. Hij was hier tevens
koster en schoolmeester. Namens de synode van
Drenthe werd hij in 1619 op de nationale synode te
Dordrecht gekandideerd om reviseur te worden van
het Nieuwe Testament van de Statenvertaling. Vanwege zijn gebrekkige kennis van de Nederlandse taal
ging de benoeming niet door. Drie jaar later kwam hij
in opspraak toen hij in beschonken toestand in zijn
pastorie door zijn collega uit Anloo die eveneens te
diep in het glaasje had gekeken met een sabel in de
hand verwond werd. Hij moest toen een boete betalen die ten goede kwam aan de armenkas van Gasselte. In 1630 vertrok hij na negentien jaar in Gasselte
gewoond en gewerkt te hebben naar Zuidlaren. Een
jaar later werd hij reeds afgezet wegens dronkenschap en verzwegen overspel waarvoor hij in het verleden zelfs de geselstraf had moeten ondergaan. Hij
overleed in 1634 in de Paltz. Zijn drie zoons die hem
in het ambt volgden hebben de naam Cuperus niet
aangenomen maar die van Fabritius.
Die zoons waren Bernhardus Fabritius (1603-1670);
Johannes Lodewijk Fabritius (1605-1674) die predikant werd te Noordwolde (Gr) van 1653 tot 1674 en
Johannes Siggefridus Fabritius (1607-1647) welke

predikant werd in het Oostfriese Geerdesweer. De
eerste van de drie zoons was Helena’s overgrootvader. Hij was geboren in het Oostfriese Jarssum en
werd als opvolger van zijn vader predikant te Gasselte
van 1630 tot 1670.
Diens zoon Lubbertus Fabritius van wie we het geboortejaar niet kennen was achtereenvolgens predikant te Blankenham, Heerde en Elburg. In Elburg
stond hij van 1668 tot 1708. Hendrika was een jaar
toen deze predikant -haar opa- overleed. Opa Fabritius had twee zonen die hem in het ambt volgden. Dat
was allereerst Hendrika’s vader Bernardus Fabritius
(1663-1724). Hij stond te Elburg vanaf 1695 tot aan
zijn dood terwijl hij daarvoor legerpredikant was. Hij
heeft derhalve dertien jaar samen met zijn vader de
Elburgse gemeente gediend. Hij overleed tien jaar
voordat zijn dochter Hendrika in het huwelijk trad met
de Elspeetse dominee. De andere zoon van opa die
predikant werd was Hendrika’s oom Arnoldus (16681734) die van 1710 tot 1734 Doornspijk als standplaats had.
Twee broers van Hendrika waren ook dominee, te weten Lubbertus Conradus (1700-1773) die zijn leven
lang in Genemuiden stond en Bernardus Fransiscus
(1704-1774) die als enige gemeente Beets diende.
Het echtpaar Martinius-Fabritius dat de Elspeetse
pastorie ging bewonen kreeg vijf kinderen die allen in
Elspeet gedoopt zijn: Petrus (1736-1796), Christina
Helena (1738-1795), Bernardus (1741-1814), Fransiscus (1743-1785) en Dithmar (1748-1799). Van Petrus is bekend dat hij in Amsterdam is gaan wonen;
Christina Helena de enige dochter trad in het huwelijk
met ene Rijkert Appeldoorn en is in Elspeet overleden;
Bernardus-op wie we terug komen- werd predikant;
Fransicus werd wijnhandelaar en burgemeester in
Harderwijk en Dithmar kwam in het leger terecht. Als
luitenant ter zee –en strijder voor het huis van Oranjekwam hij met 416 bemanningsleden van het fregat ‘de
Valk’ tijdens een hevige storm om voor de kust van
Ameland op 10 november 1799. Er was geen hout genoeg voorhanden om de aangespoelde lijken te kisten
zodat ze zonder gekist te zijn in de duinen tussen Hollum en Ballum werden begraven. Dit was een van de
grootste scheepsrampen voor de Nederlandse kust.
‘De Valk’ was een Engels-Russisch oorlogsschip dat de
strijd wilde aanbinden tegen de Fransen die ons land
overheersten t.t.v. Napoleon. Bij Hollum is er een monument dat aan die ramp herinnert.
Uit de periode dat Dithmar Martinius onze gemeente
diende is voorts nauwelijks iets bekend daar er geen
notulen voorhanden zijn. We weten uit de Boekzaal
dat hij afgevaardigde is geweest namens de classis
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naar de Gelderse provinciale synode en dat hij een
paar keer betrokken is geweest bij het examineren
van kandidaten. Dat viel echter buiten plaatselijk
werk. Wat de eigen gemeente betreft worden we
door de Boekzaal nog geinformeerd dat hij op zondag
6 februari een rouwpreek hield naar aanleiding van de
begrafenis van prins Willem Carel Hendrik Friso (beter
bekend als stadhouder Willem IV) die twee dagen eerder begraven was. Hij sprak daarbij over Psalm 89:49:
Wat man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel
zal bevrijden van het geweld des grafs.Sela en Psalm
146:3 en 4: Vertrouwt niet op prinsen, op des mensenkind, bij hetwelk geen heil is. Zijn geest gaat uit, hij
keert wederom tot zijn aarde; te dienzelfden dage
vergaan zijn aanslagen’.
Ruim tien jaar later horen we voor het het laatst nog
iets over Dithmar in de kerkelijke pers. Op zondag 15
mei 1763 hield hij een voorbereidingspreek over Mattheus 18:3: ‘Voorwaar zeg Ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het
koninkrijk der hemelen geenszins ingaan’. Het werd
zijn laatste preek. Een week later kon hij bij de bediening van het avondmaal niet voorgaan. Hij overleed
op 9 juni 1763 na ‘langdurige ziekte en verval van leevenskragten’ aldus de Boekzaal. Drie maanden later
slaagde zijn zoon Bernardus voor het theologisch examen, werd in Elspeet beroepen. Nam dat aan en
volgde zijn vader op als Elspeets predikant (Wordt vervolgd D.V.).
Bij de diensten
Zondagmorgen hoop ik met mijn vrouw en (nog)
thuiswonende kinderen aanwezig te zijn bij de doop
van ons 22e’kleinkind Elora in Baarn. In uw midden
hoopt ds. Breure het woord te bedienen die inmiddels
van Waarder naar Kockengen vertrok. In de middagdienst hoop ik zelf weer voor te mogen gaan. Aan de
orde van behandeling is zondag 32. Hazeu heeft deze
zondag berijmd op de wijs van Psalm 88:
Daar wij uit onz’ ellendigheen
Dus zonder enig’ onzer daden
Alleen, door Christus en genade
Verlost zijn; welk zijn dan de reen
Dat men in ’s werelds enge perken
Nog moet verrichten goede werken?
Wijl Christus, na Hij met Zijn bloed
Ons heeft gekocht, bevrijd ten leven
Ons door Zijn Heil’gen Geest verheven
En naar Zijn beeld, hernieuwen doet;
Opdat we onze levensdagen

Aan God een dankbaar hart toedragen.
Die dankbaarheid, door Zijn weldaan
Betonen, en de Heer’ dus prijzen
Dat elk moet zijn geloof bewijzen
Door vruchten van zijn goed bestaan;
En dat wij door godzalig leven
De naasten doen naar Christus streven.
Maar kunnen dan de zulken niet
De zaligheid voor zich erlangen
Die m’ op godloos ondankb’re gangen
Des levens, steeds voortvaren ziet;
En hen dus nimmermeer bekeren
Tot hunnen Schepper, God de Heere?
Nee, wijl de Heil’ge Schrift ons leert
Dat geen onkuis’, of die d’ afgoden
Zijn dienst bewijst, en d’ echt geboden
Verbreekt, noch dief, die ’t onrecht eert
Noch gierg- of dronkaard, lasteraren
Noch rovers, ooit Gods rijk ontwaren.
Gezegende diensten toegewenst.
Ter overdenking
Als ik in Christus gevonden zal worden, is het nodig dat
ik van mijzelf uitga. Nodig dat ik mijzelf de rug toekeer,
mijzelf mishaag en verfoei (…) Nodig, dat ik mij afwend van hetgeen ik heb en ben, want het mijne kan
mij alleen maar verontrusten. Want hoe dieper u
graaft in uzelf, hoe meer gruwelen gij vinden zult. U
vindt bij uzelf gebroken bakken, die geen water houden, en nooit iets anders. En dat alles opdat u de
Springader (Bron) van het leven nodig zou hebben.
Als wij daar dan staan voor de rechtvaardige God, aangeklaagd en veroordeeld, ach, laten we dan van onszelf weglopen en heenlopen tot de verdienste van
Christus. Laten wij zeggen: Ik ben een onwaardige en
blijf het. Wat! Zal ik nog langer op mij, onwaardige,
blijven zien en ondertussen op de weg omkomen?
Laat ik liever mij verfoeien, mij van mijzelf afwenden
en als een mens vol van melaatsheid wegvluchten tot
Christus.
Zou ik nog langer op mijzelf zien? (…)Houd mij niet langer op. Laat ik het liever wagen tot de Bron des levens
te vluchten en te zeggen: ‘O dierbare Christus, Gij
Schuilplaats voor zondaren en armen, breid over mij
Uw vleugels uit (…) O, allerbarmhartigste Heiland,
ontferm U ook over mij onwaardige’(ds.C.B.Holland
1878-1948).
de redactie
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