Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2021 | Week 40

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 10 oktober 2021
09.30 uur ds. D.J. Budding
15.00 uur ds. W. van Weelden te Oud Alblas
Collecten
1.Kerk
2.Instandhouding predikantsplaats
3.Kerk
Van harte aanbevolen
Kinderoppas
Annet van de Hardenberg-vd Hardenberg, Annemiek
Stelwagen-Berkhout en Anne van de Top
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
Catechisaties
De leerstof voor de eerste maandagavondgroep is het
memoriseren van de bijbelboeken van het Nieuwe
Testament en maken de vragen en opdrachten op blz.
16 van LotL 1b. De tweede groep moet leren Johannes
3:3 en maken de opdrachten op blz.18 en 19 van LotL
2b. De laatste groep moet leren vraag en antwoord 87
en 91 van de Heidelberger Catechismus en maken de
vragen en opdrachten op blz.23 van LotL 4a.
De vrijdagavondcatechisanten moeten leren zondag
35 van de Heidelberger Catechismus.
Kerkenraadsverkiezingen
Per 1 januari aanstaande zijn de volgende kerkenraadsleden aftredend en niet-herkiesbaar vanwege de
maximale periode van 12 jaar:
- ouderling G. v.d. Bosch
- ouderling-kerkrentmeester E. Mulder
Aftredend, maar wel herkiesbaar zijn:
- ouderling-kerkrentmeester J. Mulder
- diaken J.v.d. Hoorn
- diaken G.J.Bossenbroek
Diaken v.d. Hoorn heeft zich voor een nieuwe termijn
beschikbaar gesteld. Diaken Bossenbroek heeft zich
niet voor een nieuwe periode beschikbaar gesteld.
We hebben u afgelopen zondag geinformeerd over de
vacatures en de invulling hiervan. Ook in de nieuwsbrief hebben we u uitgebreider aangegeven hoe wij
met deze vacatures willen omgaan. Heeft u deze niet
ontvangen, en wilt u deze alsnog via de mail of Whatsapp ontvangen, wilt u dit dan melden bij de scriba
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(scriba@hervormd-elspeet.nl). Ook als u nog vragen
heeft over deze verkiezing kunt u contact opnemen
met de scriba. De gemeente heeft de gelegenheid om
hiervoor namen in te dienen. Dus per vacature kunt u
1 naam indienen. Wilt u hierbij nadrukkelijk aangeven
voor welke vacature u een naam indient? Dit kan
schriftelijk en ondertekend ingediend worden in deze
week t/m zaterdag 9 oktober bij de scriba van de kerkenraad, ouderling J. Fijan, Zichtweg 3, 8075 CN Elspeet.
Laat de kerkenraadsverkiezing een zaak van gebed
zijn.
JV Timotheüs
JV Timotheüs start zaterdag 9 oktober met een zeskamp en BBQ op de speelweide. We willen er een
leuke middag van maken. Jongeren van 13-15 jaar oud
vanharte welkom!” Contact: 0657868875
Groeten Wijnand, Jan en Johan
Mannenvereniging
Op DV dinsdag 12 oktober hopen we als mannenvereniging elkaar weer te ontmoeten. Tijdens de vergadering zullen de regels i.v.m. Corona gelden, zoals 1,5
meter afstand. We verzoeken jullie dan ook vriendelijk om je aan te melden (uiterlijk de maandagavond
voor de vergadering) zodat de zaal ingericht kan worden volgens de geldende richtlijnen.
Deze vergadering zal de Bijbelstudie uit de Hervormde
Vaan van mei/juni 2021 behandeld worden. Het te behandelen schriftgedeelte is 1 Koningen 17: 2 t/m 6
"Elia gevoed bij de beek Krith". Kees van de Steeg zal
de inleiding op de Bijbelstudie verzorgen.
We wensen jullie een goede voorbereiding. Tot dinsdag, 19.30 uur, in het Kerkerf!
Namens het bestuur,
Kees van de Steeg
kvds1966@hotmail.nl
06-37567403
Oranjehof
Vanaf maandag 4 oktober j.l. is er weer de mogelijkheid om naar Oranjehof te komen. De meeste activiteiten gaan weer starten. Dankbaar zijn we, dat we dit
moment weer mogen meemaken. Elkaar weer zien,
spreken en ontmoeten. We zien naar elkaar uit.
Weeksluiting
We nodigen u hartelijk uit voor deze bijeenkomst.
Juist dit moment willen we graag ook weer door laten
gaan, De weeksluiting is zaterdag 9 oktober. Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er wordt een meditatie gehouden en Henri Frens speelt voor ons op het

orgel. Daarna is er tijd voor een kopje koffie/thee te
drinken met elkaar.
Kerkradio
Tijden: maandag- en woensdagmorgen 10.30 -11.15
uur
Maandagmorgen “voorlezen” door mw. I. de Vogel.
Woensdagmorgen "Psalmen op verzoek” ; Wilt u voor
iemand een psalm aanvragen, belt u dan naar Mw. A.
van Ark, tel 0577-492059, of mailt u naar
jvanark@solcon.nl of info@oranjehof.org.
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 jarige kerkorde
Kerkordelijke aangelegenheden hebben mij nimmer
geboeid en bekoord. De geestelijkheid daarvan heb ik
nooit zo kunnen ontdekken. Verwijzingen naar de Heilige Schrift ontbreken meestal terwijl verreweg het
meeste dat er in staat ontspruit uit het menselijk
brein. Wat de kerkorde zegt komt niet van boven
maar van beneden is mijn mening. Degenen die altijd
maar schermen met een kerkorde nemen het doorgaans met de orde des heils niet nauw. Voor ik verder
ga met het verfoeien van kerkordes die ook nog eens
om de klipklap aangepast en gewijzigd worden moet
ik wel toegeven dat enige orde wel goed is. Voor we
het weten komen we in een grote chaos terecht. Laten we ons echter wachten voor overgeestelijkheid in
dezen. De Heilige Geest bracht orde in de chaos in den
beginne toen de aarde nog woest en ledig was en doet
dat ook in het zondaarshart. Dan wordt waarachtig
orde op zaken gemaakt. We mogen dit niet zomaar
toepassen op het organiseren van het kerkelijk leven.
Zelfs al zou de synode uit louter godvruchtige mannen
bestaan. Het blijven mensen. Alleen de synodes die
we terugvonden in de Handelingen der apostelen zijn
werkelijk door de Heilige Geest geinspireerd. Daarom
dienen ordes ook niet te fungeren als wetten van Meden en Perzen. Souplesse dient er te zijn. Behalve
wanneer het gaat om de grondslag van de kerk. Helaas wordt de grondslag vaak gebruikt als elastiek en
de ordinantien als ketenen. Zo is overigens al sedert
twee eeuwen in de hervormde kerk, hetzij buiten of
onder de protestantse paraplue.
Hoewel ik niet enthousiast ben over de kerkorde wil
ik toch de aandacht vragen voor een 450 jarige. Deze
werd in de oktobermaand van 1571 in de Oostfriese
plaats Emden aangenomen op een synode. In die tijd
was het in ons land verboden om de gereformeerde
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religie te belijden. Geen kerk stond tot beschikking
want we werden door de Spanjaarden overheerst terwijl het bezit van een bijbel of het bezoeken van een
verboden samenkomst met de dood bezocht werd. De
gereformeerden die of in het geheim thuis een huissamenkomst hielden of naar het buitenland vluchtten
zoals het Duitse, Emden, Frankenthal en Wezel hebben zich er wel over gebogen hoe ze nu samen verder
wilden om toch niet geheel als los zand verder te leven. Zeker met de hoop dat men eens van het Spaanse
juk ontdaan zou worden. Zo werd in Wezel in 1568,
het jaar waarin de tachtigjarige oorlog begon voorbereidingen gemaakt voor een synode ‘wanneer God de
Heere in Nederland zal geopend hebben de deur tot
verkondiging van Zijn Woord.’ Dit bleef echter nog
verschillende jaren onmogelijk. Derhalve vond de eerste echt georganiseerde synode plaats in Emden
waarom de acta van die synode ook genoemd werden
‘Handelingen der verzameling van de Nederlandse
kerkek die onder het kruis zitten en in Duitsland en
Oost Friesland verstrooid zijn’. Het eerste artikel luidt
dat geen ene kerk over de ander heerschappij zal voeren. Wel zouden Petrus Datheen en Johannes Taffin
alle gemeenten oproepen tot eendrachtigheid in de
leer waarbij men de belijdenis des geloofs der Nederlandse kerken zou onderschrijven. Daarmee is bedoeld de Nederlandse Geloofsbelijdenis van Guido de
Bres die tien jaar eerder was opgesteld in Doornik.
Ook zouden de gemeenten aangespoord worden de
Heidelbergse catechismus te gebruiken. Opmerkelijk
is dat men voorstelde om elke week kerkenraadsvergadering te hebben. Ook dat jaarlijks de helft van de
ouderlingen en diakenen zouden aftreden. Men was
zeer beducht voor heerschappij in de kerk. Dit is niet
verwonderlijk daar men onder de Roomse hierarchie
zeer gedrukt was geweest. Het is dus uit pragmatisme
geschied maar zeker niet vanuit bijbels oogpunt. We
zien daar eerder dat de ambten voor het leven waren.
Ten diepste is het een verlegenheidsoplossing geweest. Pas drie jaar later kwam er in Nederland een
synode voor de kerken van Holland en Zeeland daar in
andere provincies de vrijheid van godsdienst nog niet
van kracht was. We zien daarbij ook duidelijk de invloeden van de Emdense kerkorde.
De mooiste definitie van wat een kerkorde behoort te
zijn las ik het eerste artikel van de Consensus Tigurinus
van Calvijn en Bullinger die ze samen opstelden in
1549 met betrekking op het avondmaal des Heeren.
Dat artikel luidt dat de gehele geestelijke regering van
de kerk er op gericht dient te zijn dat zij mensen bij
Christus brengt: ‘Ziende dat Christus het einde van de
wet is en de kennis van Hem het hele wezen van het

evangelie bevat, is het buiten twijfel dat het onderwerp van de hele geestelijke regering van de kerk is
tot Christus te leiden omdat we alleen door Hem tot
God komen Die het doel is van een zalig leven.Wie dan
ook hiervan in het minste afwijkt kan nooit naar behoren of toepasselijk spreken over welke ordinantie van
God ook.’
Bij de diensten
Komende zondag hoop ik voor te gaan in Loosduinen
en Oud Alblas. In uw midden hopen ds. D.J. Budding
en ds. W. van Weelden het woord te bedienen. Gezegende diensten toegewenst.
Ter overdenking
Laten we ons vast voornemen om steeds meer in de
Bijbel te gaan lezen. Laten we ernaar streven in hoofd
en hart steeds meer van het Woord doortrokken te
worden. Dat we er goed van voorzien zullen zijn op
onze reis naar de dood. Wie weet hoe stormachtig
onze oversteek zal zijn. Ons gezichtsvermogen en ons
gehoor kunnen ons ontvallen en we kunnen in diepe
wateren terechtkomen. O, dat we dan in dat uur het
Woord in ons hart verborgen hebben (Ps.119:11) (J.C.
Ryle 1816-1900).
de redactie
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