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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 9 oktober 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. M. van Kooten (Bediening Heilige Doop) 
 
D.V.woensdag 12 oktober 
19.30 uur ds.M.van Kooten (Bijbellezing) 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Morgendienst: Nelleke Schoonhoven-Slappendel, 
Francine van der Zande-Roordink en Karlijn Bronk-
horst 
Middagdienst: Erica Koetsier-Schuiteman en Louisah 
Huisman 

Bijbelkring 
Op D.V. dinsdag 11 oktober willen we om 19.30 uur 
ons weer buigen over de Openbaring aan Johannes. 
We willen verder lezen in het voorlaatste hoofdstuk, 
namelijk Openbaring 21:14 t/m het einde. Iedereen 
hartelijk welkom. 
 
Bijbellezing 
Op D.V. woensdag 12 oktober hopen we weer verder 
te gaan met de behandeling van het boek Daniel. We 
willen dit keer het eerste gedeelte van het 9e hoofd-
stuk lezen. Van harte welkom om 19.30 uur in de kerk. 
Het ontbreekt niet aan ruimte. 
 
Collectemunten 
Op D.V. maandag 10 oktober aanstaande is er uitgifte 
van collectemunten in ’t Kerkerf van 19 tot 20 uur. 
Van harte aanbevolen! 
College van kerkrentmeesters 
 
Catechisaties 
We hebben weer heel wat catechisanten mogen ont-
moeten, al missen we er ook enkelen. In ieder geval 
geef ik hierbij de opdrachten van de maandagavond-
catechisanten. Omdat ik op heden –dinsdagmorgen- 
nog geen zicht heb op het aantal vrijdagavondcatechi-
santen kan ik nog geen huiswerk doorgeven voor die 
groep.  
De eerste maandagavondgroep moet leren Johannes 
5:39 en maken de vragen en opdrachten van LotL 1a. 
De tweede maandagavondgroep moet leren de op-
dracht op blz.3 van ‘De enige troost’ van ds.Uitslag, 
namelijk de ‘zes’ formulieren van enigheid. 

m.vankooten@solcon.nl
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De laatste maandagavondgroep moet leren vraag en 
antwoord 116 van de Heidelberger Catechismus en 
maken de vragen en opdrachten op blz.12 van LotL 4b. 
 
Uitzending kerkdiensten  
Naast de beelduitzendingen via Kerkdienst Gemist 
worden de beelduitzendingen nu ook via Kerkomroep 
uitgezonden. 
Bij Kerkomroep kunnen ze ook op een later tijdstip 
worden bekeken en beluisterd. 
De uitzendingen zijn te vinden via onze site hervorm-
delspeet.nl en dan op de link ‘luister live mee op: Kerk-
omroep.nl’ klikken. 
Als er een uitzending is wordt dit op de pagina aange-
geven door een groen icoon ‘live’  
Vervolgens kan hiernaast ‘luisteren’ of ‘kijken’ aange-
klikt worden. 
Ook kunnen oudere uitzendingen vanaf deze pagina 
beluisterd worden. 
Het is de bedoeling als de beelduitzendingen via Kerk-
omroep goed blijven werken dat we over een aantal 
weken stoppen met uitzenden via Kerkdienst Gemist. 
Hiervan komt dan nader bericht in de kerkbode. 
 
Gemeentedag  8 oktober 2022   
Op zaterdag 8 oktober aanstaande zal DV de gemeen-
tedag plaatshebben in ’t Kerkerf. Hiermee zal tevens 
het winterwerk geopend worden. Voor de liefhebbers 
is er een fietsroute uitgezet van ongeveer 28 kilome-
ter. Deze fietstocht begint om 13:30 ( bij droog weer, 
en eigen inzicht ) en start vanaf ’t Kerkerf. Voor dege-
nen die niet willen of kunnen fietsen is er inloop vanaf 
15:30; er is dan koffie,  en er is dan ook gelegenheid 
om dominee van Kooten te feliciteren, om 17 uur is er 
een broodmaaltijd en stukje vlees van de BBQ, Met 
deze maaltijd willen we om 17 uur beginnen om op 
tijd klaar te zijn voor het avondprogramma. Tussen 
het eten en het avondprogramma zal er gelegenheid 
zijn om in de kerk te zingen. Rond 19 uur zal het 
avondprogramma beginnen, de stichting  SDOK komt 
wat vertellen over het werk wat zij verrichten. 
Iedereen van harte welkom! 
 
Hervormingsherdenking 
Op D.V. zaterdagavond 30 oktober wordt er een Her-
vormingsavond gehouden in de Dorpskerk in Elspeet. 
Aanvang van de dienst is 19.30 uur. De drie predikan-
ten uit ons dorp hopen hun bijdrage hieraan te geven.  
De thema’s van deze avond zullen zijn: 
1. Een voorbeeld van reformatie uit de Bijbel: ds. G. 
van Manen 

2. Jan van Nassau en de Reformatie in Gelderland: ds. 
W. Pieters 
3. De Reformatie in Elspeet en omgeving: ds. M. van 
Kooten 
De collecte, die gehouden wordt zal bestemd zijn voor 
de SEZ (Spaanse Evangelische Zending). 
U wordt hartelijk uitgenodigd de herdenkingsbijeen-
komst bij te wonen. 
 
Mars voor het leven  
DV. zaterdag 12 november van 13.00 – 15.30 is de 30e 
Mars voor het leven. De mars is vanaf het Malieveld 
in Den Haag. 
Ook vanuit Nunspeet willen we weer met de bus naar 
Den Haag om een stem te geven aan weerloos onge-
boren leven en oproepen tot bescherming daarvan. 
Daarbij roepen we politiek en samenleving op tot be-
tere hulpverlening voor onbedoeld zwangere vrou-
wen, waaronder meer begeleiding bij het zoeken naar 
alternatieven voor abortus. 
Schrijft u de datum vast in uw agenda? Wilt u mee met 
de bus? Opgeven kan via whatsapp naar 06-23637890 
of telefonisch 0577-490396.  
Met vriendelijke groet, Pieter en Gerdien Beens 
 
Opbrengst psalmzangavond! 
De opbrengst van de collecte van j.l. zaterdag 24 sep-
tember t.b.v. Adullam was het prachtige bedrag van € 
1348,45. Iedereen die op welke manier dan ook heeft 
meegewerkt heel hartelijk dank! 
Comité Doornspijk. 
 
Inzamelactie Luiers voor Lesbos 
Kinderen op de vlucht aan de grenzen van Europa le-
ven in schrijnende situaties, afhankelijk van hulp van 
anderen. Stichting CRR ondersteunt deze kinderen 
door te voorzien in de basisbehoeften. Per hulp-
transport zijn er gemiddeld 50.000 luiers nodig! In de 
maand oktober 2022 worden door heel het land heen 
luiers, billendoekjes en maandverband (voor de moe-
ders!) ingezameld, om ervoor te zorgen dat stichting 
CRR deze hulp kan blijven bieden. Jouw hulp is daarbij 
van grote waarde! Help stichting CRR ieder vluchtelin-
genkind te geven waar het recht op heeft en doneer 
luiers (vooral maat 4-6), billendoekjes of maandver-
band! Je kunt je donatie inleveren bij Helma Kuijt, 
Uddelerweg 26 in Elspeet van 1 t/m 31 oktober.U kunt 
het ook via internet bestellen bij bv kruidvat en bij ons 
laten bezorgen!  Kijk voor meer informatie over deze 
actie op: www.luiersvoorlesbos.nl. Doe mee en help 
onze naasten in nood! Hartelijke groet Helma Kuijt 
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Tecklenburg-Munster-Elberfeld-Werden (IV) 
Een van de belangrijkste plaatsen die we aandeden in 
Duitsland was het Wuppertal. Dat is tegenwoordig 
een vol gebouwd dal en één grote stad omzoomd 
door boomrijke heuvels. In vroeger dagen moet het 
hier zeer landelijk zijn geweest. ‘Paradijselijk’’ zelfs al-
dus de dichter Goethe. Binnen dat dal bevonden zich 
enkele steden en dorpen zoals Barmen en Elberfeld. 
Echter in het begin van de negentiende eeuw werd 
het een industriegebied, met name voor de weverij en 
breidden de steden zich uit totdat het in later jaren 
zelfs een groot geheel werd. De Wupper die destijds 
door het dal gleed is nog steeds dezelfde. 
Ik wist niet dat het Wuppertal vroeger in het alge-
meen een plaats was waar de Heere bijzonder werkte 
en veel volk had. Je zou het in zekere zin kunnen ver-
gelijken met de Alblasserwaard waar vooral in vroeger 
dagen zo’n beslag van het woord lag en veel geestelijk 
leven werd gevonden. Ook trouw aan de vaderlandse 
kerk. Men las liever thuis een preek en bad voor de 
bekering van predikant en kerkenraad dan een ander 
kerkverband te beginnen. Op het gebed zijn er toen 
grote wonderen geschied. Zo ook in het Wuppertal. 
Heel veel dissertaties zijn taaie kost. Het proefschrift 
van dr.J.Kommers dat zeventien jaar geleden ver-
scheen maakt daarop een gunstige uitzondering. Die 
studie heet ‘Ontwaakt gij die die slaapt’ en beschrijft 
de geestelijke opwekking in het Wuppertal in de ne-
gentiende eeuw. Dat boek laat zich lezen als een ro-
man. Hoewel ik er wel eens iets uit gelezen had was ik 
nooit er toegekomen om het uit te lezen. Bij de voor-
bereiding op deze reis is het er van gekomen. Uit met 
name deze studie is ons duidelijk geworden dat sedert 
de reformatie er beslag lag van Gods woord in het 
Wuppertal sedert in 1552 de reformatorische predi-
king was te beluisteren. De Bijbel en de Heidelberger 
Catechismus waren de bronnen waaruit men zich 
laafde. Er lag beslag van het woord op alle lagen van 
de bevolking. Zelfs kwam men uit andere plaatsen 
hiervan getuige te zijn. Met name de zondag waarop 
er algehele stilte was en men massaal opging naar de 
bedehuizen was indrukwekkend. Voor predikanten 
het Wuppertal de begeerlijkste regio om terecht te 
komen, met name in de plaats Elberfeld. Friedrich Wil-
helm Krummacher die later hofpredikant werd te 
Potsdam en zowel in Barmen als Elberfeld gestaan 
heeft van 1825 tot 1843 zei eens: ‘Ik geloof niet dat er 
op het Europees continent  een paats is waar het 
Evangelie zich op zo hoge mate en macht bewees en 
het kerkelijk leven meer bloeide dan in Elberfeld’. 
Zelfs werd het Wuppertal wel genoemd ‘ das gelobte 
Land’ en ‘der bluhenden Gottesgarten’. Er waren zoals 

dat wel genoemd wordt ‘vele stillen in de lande’, zo-
wel in rijkeluis woningen als in eenvoudige bedoenin-
gen. Men ademde in het woord. Hun liefde tot de 
voorganger was evenwel wel wat overdreven, want 
wanneer een nieuwe predikant zich in de gemeente 
vestigde werden de klokken geluid, saluutschoten af-
gevuurd en met groene eerbogen een geheel ver-
sierde stad ingeleid. 
Overigens waren er ook die zich afzetten tegen het 
geestelijk leven. Te denken valt aan Friedrich Engels 
uit Barmen die het communustisch manifest schreef 
en Karl Marx financieel ondersteunde om diens ‘Das 
Kapital’ uit geven waarin o.a. staat dat godsdienst 
opium is voor het volk. Men verweet de kerk zich niets 
aan te trekken van armoede onder de fabrieksarbei-
ders. Engels noemde in dat verband Krummacher 
spottend ‘de paus van Elberfeld’. Vergeten wordt dat 
er destijds wel terdege aandacht was vanuit de kerk 
voor het armen vraagstuk. In Elberfeld staat nog een 
monument daaromtrent. Ter nagedachtenis aan Da-
niel von Heydt, een rijke bankier die de kerk van Kohl-
brugge financierde maar ook ‘das Elberfelder System’ 
invoerde waarin de staat en de kerk samen werkten 
aan armoedebestrijding waaronder het leren omgaan 
met geld.  
Hoe staat het nu met het geestelijk leven in Elberfeld? 
Helaas zijn Kohbrugge en Krummacher vergeten men-
sen geworden. Dat zou op zich niet erg zijn maar de 
God van deze vaderen kent men ook niet meer. God, 
Die in Christus goddelozen om niet rechtvaardigt door 
het geloof… Een klein voorbeeld dienaangaande. Toen 
we met de zweeftrein door het Wuppertal gingen –
een belevenis apart- kwamen we voorbij een kerk 
waar een vlag vrolijk wapperde met als opschrift ‘Gott 
liebt aller menschen’. Het was alsof deze het oude op-
schrift op het kerkgebouw wat aantrekkelijker wilde 
maken. Want daarop stond in Gotisch Duits schrift te 
lezen: ‘O land, land, hoort des Heeren woord’. Hoog-
tepunt van het bezoek aan Wuppertal was uiteraard 
de begraafplaats te Elberfeld waar we eerst hartelijk 
welkom werden geheten door de voorganger van de 
Nederlands Gereformeerde gemeente (een vrije ge-
meente) waarvan Kohlbrugge ooit de eerste was. We 
hebben gestaan bij het graf van deze grote in Gods ko-
ninkrijk, alsmede van diens tweede vrouw. Ook de 
graven van zijn opvolger J.Kunzli die de begrafenis 
leidde alsmede zijn schoonzoon Eduard Bohl zagen 
we. Tevens het graf van meester Lutge wiens zoons 
predikant werden in ons land. Een daarvan stond in 
Amsterdam en riep de actieve Kuyper na toen deze 
hem vroeg in de kerkelijke strijd: ‘Wat moeten we dan 
doen?’ ‘‘Jij moet ophouden het zelf te doen en je moet 
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het aan God overlaten, dat Hij het doe!’ Meester 
Lutge werd op een bijzondere wijze meester en orga-
nist in kerk van Kohkbrugge. Ooit was hij op de mo-
derne kweekschool in verwijderd omdat hij in conflict 
kwam met een leraar die de maagdelijke geboorte van 
de Heere Jezus loochende. Nu, zo’n afgekeurde kwe-
keling kon Kohlbrugge juist gebruiken voor de jeugd 
van de gemeente. 
Elke steen op de begraafplaats ligt plat en is slechts 
voorzien van de naam van de overledene. Rijk en arm, 
aanzienlijk een eenvoudig is hier gelijk. Kohlbrugge is 
destijds onder het zingen van Psalm 116 naar zijn graf 
gedragen. Hier heeft destijds onze oud predikant 
G.W.Locher –die toen nog in Garderen stond- met 
verschillende andere dienstknechten van God een 
hand aarde in het graf geworpen, terwijl het graf naar 
’s lands gewoonte vervolgens werd overdekt met 
kransen. Locher sprak terwijl hij een hand aarde in het 
graf wierp vrij naar Job 19:25: “Want ik weet, mijn 
Verlosser leeft  en Hij zal mij hierna uit de aarde op-
wekken’. Is het wonder dat we in de aula zongen: ‘Ge-
denk o Heer’ hoe zwak ik ben, hoe kort van duur’ maar 
ook ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertieren-
heen…’ Dat laatste vers –bleek achteraf- werd op 9 
maart 1875 ook gezongen ter afsluiting van Kohl-
brugge’s begrafenis . 
Wandelend tussen de graven met name van Hermann 
Friedrich Kohlrbugge moest ik denken aan de ‘sche-
delpreek’ die Kohlbrugge eens hield  en regelmatig 
voorbijkomt met Pasen: 
 
Daarom, wanneer ik sterf 
-ik sterf echter niet meer- 
En iemand vindt mijn schedel 
Zo predike hem deze schedel nog: 
Ik heb geen ogen 
Toch zie ik Hem. 
Ik heb geen hersens noch verstand, 
Toch omvat ik Hem. 
Ik heb geen lippen 
Toch kus ik Hem 
Met u allen, die Zijn naam aanroepen. 
Ik ben een harde schedel, 
Toch ben ik geheel week en versmolten in zijn liefde. 
Ik lig hier buiten op het kerkhof, 
Toch ben ik binnen, in het paradijs! 
Alle lijden is vergeten! 
Dat heeft voor ons Zijn grote liefde gedaan 
Toen Hij voor ons Zijn kruis droeg 
En uitging naar Golgotha. 
 

Kohlbrugge was een vijand van de afscheiding. Hij 
noemde die akker zelfs vervloekt toen men hem 
trachtte over te halen zich bij hen aan te sluiten omdat 
hij in de hervormde kerk niet werd toegelaten als lid-
maat. Zelfs noemde hij de afscheiding ‘een werk des 
duivels en een halve verlossing’. Ik heb in de bus dit 
alles aan mijn reisgenoten verteld maar uiteraard 
meerdere malen herhaald dat dit woorden van Kohl-
brugge waren. Anders had ik wellicht met de benen-
wagen naar huis gemoeten. Het deed me goed dat on-
der het reisgezelschap velen waren die persoonlijk 
geestelijk onderwijs mochten ontvangen uit de ge-
schriften van Kohlbrugge en me konden vertellen dat 
bij leesdiensten Kohlbrugge meer dan eens werd ge-
lezen. Nu, dan zijn er voor mij geen kerkmuren. 
  
Bij de diensten 
Komende zondag hopen we opnieuw het boek Zacha-
ria te openen. Dit keer lezen we het dertiende hoofd-
stuk. In de middagdienst hopen we de heilige doop te 
bedienen aan een tweetal kinderen der gemeente. 
Gezegende diensten toegewenst. 
 
Ter overdenking 
Alles moet te gronde gaan, wat niet Gods Woord zon-
der ophouden beoefent (Maarten Luther). 
 
de redactie 


