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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 3 april 2022 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. J.N. Zuijderduijn te Oosterwolde 
 
Collecten 
1.Diaconie 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Woutine van Ark-Pluim, Erica Koetsier-Schuiteman en 
Lisanne Kok 
 
Catechisaties 
Komende week (tegelijk de laatste keer van dit sei-
zoen) hopen we op maandag en vrijdag weer bij elkaar 
te komen. 

De leerstof voor de maandagavondcatechisanten is 
als volgt: 
De eerste groep: Leren vraag en antwoord 15 van de 
Heidelberger Catechismus en maken de vragen en op-
drachten op blz.76 van Lotl  1b. 
De tweede groep: Leren vraag en antwoord 52 van de 
Heidelberger Catechismus en maken de vragen en op-
drachten op blz.115 van Lotl 2b. 
De derde groep: Leren vraag en antwoord 114 en 115 
en maken de vragen en opdrachten op blz.157 en 158 
van Lotl 4a 
De catechisanten voor vrijdag 8 april moeten leren 
hoofdstuk 58 van Hellenbroek over het eeuwige leven 
en maken de oprdrachen op blz.72 en 73. 
 
JV Maranatha 
Aankomende zondag D.V. 20 maart hoopt JV Marana-
tha weer bij elkaar te komen. 
Ditmaal preekbespreking door onze eigen dominee, 
over de verloochening van Petrus. Dit betreft de zon-
dagmorgenpreek. Kwart voor 7 inloop en om 7 uur be-
ginnen. Alle jeugd/jongeren van harte welkom. Ben je 
nog nooit geweest, misschien is deze avond dan een 
mooi begin, welkom. 
André, Annet, Dinand en Gert. 
 
Vrouwenvereniging Wees een zegen 
Helaas hebben we moeten besluiten om de jaarlijkse 
Paasviering met broodmaaltijd voor de ouderen van 
de gemeente weer niet door te laten gaan vanwege 
het corona-virus. We hopen het in 2023 wel te kunnen 
laten plaatsvinden. 
Hartelijke groet van het bestuur 
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Bijbellezen in Vaassen 
In de week van 4 t/m 9 april hoopt men in de Dorps-
kerk te Vaassen te vervolgen met het lezen van de 
hele bijbel van 8.00 tot 20.00 uur. Men is enkele we-
ken geleden gekomen tot Psalm 46. Wie ook enkele 
gedeelten uit Gods woord wil voorlezen is hartelijk 
welkom. U kunt zich bij mij opgeven tot en met zater-
dag 2 april. Iemand zegt misschien: ‘Waar is dit goed 
voor?’ Dat heb ik aanvankelijk ook gedacht. Maar 
toch… Wie weet, heeft Filippus toen de Heere hem op 
de woeste weg bracht waar ogenschijnlijk geen ster-
veling langs zou komen: ‘Wat heeft dat voor nut?’ 
Maar het was wel tot heil en zaligheid van de moor-
man van Candacé…..Salomo zegt: ‘Werpt uw brood uit 
op het water en ge zult het vinden na vele dagen.’ 
 
Concert t.b.v. het werk van Gerda Klaver 
Op D.V. 9 april organiseert christelijk mannenensem-
ble Laus Deo in samenwerking met mannenkoor Con 
Amore een Passie- en Paasconcert ten bate van het 
werk van Gerda Klaver. Het thema van deze avond is 
'Als een lam werd Hij ter slachting geleid'.  
De zangavond vindt plaats in het kerkgebouw van de 
hersteld hervormde gemeente, Vierhouterweg 71, en 
begint om 19.30 uur. Ds. M. van Kooten verzorgt de 
meditatie.  
Komt u ook? De opbrengst van de collecte wordt ge-
bruikt om kinderen met een handicap in Guinnee-Bis-
sau te helpen. In de hal staat bovendien een verkoop-
tafel van Little Gift. De opbrengst van de verkoop is 
ook bestemd voor het werk van Gerda. 
 
Oranjehof  
Kerkradio Oranjehof – Elspeet  
Maandagmorgen: ''voorlezen'' door mw. I de Vogel  
van 10.30 tot 11.15 uur. 
Woensdagmorgen 6 april om 11.00 uur: Vervolgver-
telling + meditatie christenreis John Bunyan met aan-
sluitend orgelspel 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 vind plaats vanuit de HHK, Vierhouter-
weg, te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of 
via www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren. Heeft u vra-
gen?  
Maandagavond 11 april is er op de oranjehof een pre-
sentatie over ' koninklijke mode' aanvang 19.30 de 
kosten voor deze avond zijn €7.50. Graag even opge-
ven voor 8 april!  
Komt u ook?  
Bel naar de oranjehof!  
0577-492278 / info@oranjehof.org  

Krentenbroodactie t.b.v. St. Adullam 
Bestel uw krentenbrood vanaf nu voor het goede doel 
en ontvang uw bestelling thuis op D.V. woensdag 13 
april 2022 tussen 17.30 - 20.00 uur. Krentenbrood met 
spijs €7,50 en krentenbrood zonder spijs €7,00. Be-
stellen kan tot en met D.V. vrijdag 8 april 2022 via: E-
mail: adullamgarderen@hotmail.com  of bestel tele-
fonisch op werkdagen bij Lydia via 0341-360123 of 
Marian via 06-50928916 (tussen 18.00 - 20.00 uur). 
Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. 
Bij het bestellen via Whatsapp of mail krijgt u z.s.m. 
een berichtje ter bevestiging. Betalen kan op 2 manie-
ren: 
1.Vooraf maakt u het bedrag over via de bank St Adul-
lam Comité Garderen IBAN: NL06 RABO 01395.37.066 
o.v.v. krentenbroodactie 2022 en uw naam en ADRES. 
2.Doe het geld in een gesloten envelop met daarop 
uw naam, adres en het te betalen bedrag en geef dit 
aan de bezorger. 
Mocht u als bedrijf, voor uw personeel, nog een pre-
sentje zoeken voor de Paasdagen, dan is daar ook een 
actie voor gestart, vraag naar de mogelijkheden via 
adullamgarderen@hotmail.com. Of bel met Arjan: 06-
30595861 
 
NPV-lezing 
Uitnodiging NPV-lezing 12 mei "Genieten van genoeg"  
Op verschillende plekken geeft de Bijbel ons wijze les-
sen in tevredenheid. Maar waarom is het soms zo 
moeilijk om te genieten van genoeg? Mevrouw Bak-
ker-Huizinga wil zich graag met ons wat verder in dit 
onderwerp verdiepen. We gaan kijken naar de steeds 
groter wordende tegenstellingen tussen rijk en arm. 
Ook in ons eigen leven staan enerzijds hebzucht en 
anderzijds zorgen het genieten vaak in de weg. Vanuit 
de Bijbel gaan we aan zelfonderzoek doen en met el-
kaar in gesprek over de vragen van nu.  
Van harte welkom op:  
D.V. donderdag 12 mei om 19.45 uur in het   
Leger des Heils, Hofveld 21 - 23 te Apeldoorn 
 
Worst eten in vastentijd 
Dezer dagen is het 500 jaar geleden dat in Zwitserland 
de reformatie definitief een aanvang nam. Dat begon 
–terwijl iedereen naar de heersende opvatting veertig 
dagen vastte vanwege de herdenking van het lijden en 
sterven van Christus- en men in een drukkerij in Zurich 
toch worst at. Dat had niets te maken met onverschil-
ligheid omtrent het borgtochtelijk lijden van de Zalig-
maker! Vanwaar dat ogenschijnlijk provocerend ge-
drag? 
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Tijdens de vastentijd mocht men volgens de Rooms 
Katholieke leer geen vlees, kaas en eieren nuttigen. 
Wel vis maar dat was een lekkernij die alleen de rijken 
konden betalen. In die tijd was het  dat men in de 
drukkerij van de firma Christoph Frohschauer laat in 
de avond druk aan het werk was met het oog op de 
komende Franfurtse boekenbeurs. Een beurs die tot 
op de dag van heden nog jaarlijk wordt gehouden. De 
drukker en zijn personeel voelden zich wat flauw wor-
den maar er lag een taboe op een hartige hap. Ge-
dachtig aan de christelijke vrijheid waarover Zwingli 
sprak die sedert 1519 wekelijks voorging in het Gross-
munster werd daarom een worst met smaak veror-
berd. Zwingli was daarbij ook aanwezig maar nam er 
zelf geen hap van. Hij wilde niet bewust provoceren 
maar hij protesteerde ook niet. Het gerucht van deze 
‘heiligschennis’ liep als een lopend vuurtje door de 
Zwitserse hoofdstad. Door de geestelijkheid werd 
deze gebeurtenis een schandaal genoemd. De drukker 
met zijn personeel moesten zich verantwoorden voor 
de stadsraad waar ook de geestelijken hun plaatsje 
hadden. Toen dit precedent bekend werd besteedde 
Zwingli er op 23 maart tijdens de zondagse prediking 
aandacht aan terwijl hij op 16 april de preek uitge-
werkt presenteerde in een geschrift getiteld ‘Vom Er-
kiesen und Freiheit der Speisen.’ (Over het uitiezen en 
de vrijheid van het gebruik van spijzen). Zwingli begon 
de preek met de uittocht uit Egypte waarbij de kin-
deren Israels vrij werden van de verplichtingen die 
men hen aldaar oplag. Treffende vergelijking met het 
oog op het naderend pasen dat immers in de plaats 
van pascha is gekomen en ook inhoudt dat we van al-
lerlei ceremonien bevrijd zijn, getuige het scheuren 
van het voorhangsel van de tempel. 
Volgens  Zwingli   was   vasten  een menselijke regel 
en niet zozeer een Goddelijk gebod. Hij  wees  daar-
mee  vooral  ook  op  het  visioen  van Petrus  dat  deze  
kreeg  op  het  dak  bij  Simon  de  leerlooier  te  Joppe  
waarbij  hij  de  vergunning  kreeg  alles te  eten.  Ook  
wees  hij  op  Mattheus 15:17: ‘Wat de mond ingaat 
verontreinigt de mens niet’’ 
Zwingli wilde niet zeggen dat vasten verkeerd is maar 
wel wanneer het een dwang en verplichting werd. Hij 
noemde de roomse voorschriften afkomstig van de 
duivel. Het vasten zou er toe leiden dat men meer op 
zichzelf ging vertrouwen dan op God. 
Een enkel citaat uit Zwinli’s boekje: "Dit is het wat ik u 
op grond van de Schrift heb gepreekt en hier uiteen-
gezet. Ik wil daarmee iedereen die de Schrift niet kent, 
als het ware met z'n neus op de Schrift duwen, hen 
dwingen Christus de eer te geven. (...) Men moet zulke 
vlekken en vuil en rommel van menselijke instellingen 

verwijderen en afwassen van het liefelijk aangezicht 
van Christus. Dan wordt Hij ons weer dierbaar, als wij 
de zoetheid van Zijn juk ervaren en het lichte gewicht 
van Zijn last." 
Geen worst eten in vastentijd is wettisch. Iets minder 
worst eten is batig voor de gezondheid en het milieu. 
Dat geldt echter niet veertig dagen maar alle 365.  
 
Bij de diensten 
Komende zondagmorgen hopen we te preken uit 
Marcus 14. ’s Middags staat er een ruildienst gepland 
met ds. Zuijderduijn uit Oosterwolde. Laten we onze 
plaats niet onnodig leeg? Gezegende diensten toege-
wenst. 
 
Ter overdenking 
Enkele krachtige uitspraken van Luther: 
* Alle christenen is bevolen hun geloof in het open-
baar te belijden en te trachten anderen tot geloof te 
brengen. 
* Een christen is iemand die een christen wordt, hij is 
het nog niet. 
* De Wet legt de kwaal bloot, het Evangelie geeft het 
medicijn. 
* Het past bij een christen weinig te zeggen en veel te 
doen. 
* Met weinig woorden veel zeggen is een grote kunst; 
met veel woorden weinig zeggen is een grote dwaas-
heid. 
 
de redactie 


