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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. 16 oktober 2022 
09.30 uur ds. P. Molenaar te Lunteren 
15.00 uur ds. L. de Wit te Ede 
 
Collecten 
1.Diaconie (najaarszendingscollecte GZB) 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Erica Koetsier-Schuiteman, Woutine van Ark-Pluim en 
Marilynn van den Broek 
 
Doopdienst 
Tekst voor de preek was Jozua 9:15: ‘En Jozua maakte 
vrede met hen, en hij maakte een verbond met hen, 
dat hij hen bij het leven behouden zou; en de oversten 
der vergadering zwoeren hen’. We stonden stil bij ‘Het 

verbond van Jozua met Gibeon terwijl we letten op: 
1.De list ertoe; 2.De lading ervan en 3.De lering eruit. 
De Gibeonieten lagen onder de vloek en zouden moe-
ten worden uitgeroeid bij de komst van de Israelieten 
in het beloofde land. Alzo liggen wij en onze kinderen 
ook onder de vloek. Met de list om voor te doen dat 
ze uit een ver land kwamen bereikten ze het dat Jozua 
met hen een vredesverbond maakte. Daar werd een 
eed op gedaan. Toen het uitkwam dat zij Jozua bedro-
gen hadden bleef het verbond toch van kracht. Van-
wege de eed. Jozua geeft ze de opdracht om voortaan 
als waterputters en houthouwers bij de tabernakel en 
later het huis des Heeren te functioneren. Om ze als 
het ware dicht bij de verzoening te houden. Om te ho-
ren de psalmen en de prediking uit der levieten mond. 
Zo mogen we ook onze kinderen opvoeden. Dicht bij 
de altaren. Wanneer zelfs met een list de Heere het 
verbond hield, hoeveel te meer wanneer het met een 
ware lust is om de Heere te vrezen. Als een verloren 
zoon, die ook in vodden en todden tot zijn Vader we-
derkeerde. Van harte wensen we de doopouders toe 
hun kinderen zo op te voeden opdat in hun hartjes de 
begeerte gewekt mag worden: ‘k Waar liever in mijns 
Bondsgods woning een dorpelwachter, dan gewend 
aan ‘d ijdele vreugd in ’s bozen tent.’ 
 
Afscheid 
Dominee en mevrouw Budding zijn deze week ver-
huisd naar Waarder waar ze eerder veertien jaar ge-
woond en gewerkt hebben. Een reden van vertrek 
was  dat de meeste kinderen in die omgeving wonen 
en wanneer nodig stand by kunnen zijn. Wat mij be-
treft, ik vind het jammer dat ze gaan. Bijna nooit deed 
ik tevergeef een beroep op ds.Budding bij ziekte of an-
derszins om op zondag of doordeweek een preek, 
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bijbellezing of bijbelavond te vervullen. We wensen 
hen een gezegende levensavond toe in Waarder met 
het besef zoals ook het kerkzegel van Waarder mee-
geeft: ‘De Heere is uw BeWaarder’. 
 
Bericht van ds. D.J. Budding 
Geliefde gemeente, 
Afgelopen Zondag hebben wij afscheid genomen als 
leden van de Hervormde Gemeente Elspeet. Ook van-
uit  de tijd dat we uw predikant mochten zijn, liggen 
er banden die gelukkig niet kunnen breken. Wij dan-
ken u voor het meeleven wat wij vooral ook de laatste 
tijd van u mochten ontvangen. Wij bidden u samen 
met uw predikant en kerkenraad van harte Gods ze-
gen toe. 
Ds en Mevr. Budding 
 
Catechisaties 
De eerste maandagavondgroep moet leren de Bijbel-
boeken van het Oude Testament en maken de vragen 
en opdrachten op blz.16 van LotL 1a. De tweede groep 
moet maken de opdrachten op blz.5 van De enige 
troost. De derde groep moet leren vraag en antwoord 
117 en 118 van de Heidelberger Catechismus en ma-
ken de vragen en opdrachten op blz.17 van LotL 4b. 
De vrijdagavondcatechisanten moeten leren de vra-
gen van hoofdstuk 1 blz.10 en maken de opdrachten 
op blz,12-13 van Hellenbroek deel 1. 
 
Vrouwenvereniging Wees een zegen 
DV woensdag 19 oktober is onze tweede verenigings-
avond. We gaan dan bijbelstudie nr. 2 behandelen 
met als onderwerp psalm 8 “Wat is een mens?”. Graag 
deze bijbelstudie thuis alvast voorbereiden. Nemen 
jullie een schaar en lijmstift mee? Vanaf half 8 staat 
de koffie en thee klaar, we hopen u/jullie weer te ont-
moeten. We mochten de eerste avond al nieuwe ge-
zichten verwelkomen dus schroom niet om eens een 
avond mee te maken! 
Hartelijke groet van het bestuur 
 
Mannenvereniging 
Op DV dinsdag 18 oktober hopen we als mannenver-
eniging elkaar weer te ontmoeten.  
Deze vergadering zal de Bijbelstudie uit de Hervormde 
Vaan van juli/augustus 2022 behandeld worden. Cees 
van den Bosch zal de Bijbelstudie, Openbaring 4,  met 
ons inleiden!  
We wensen jullie een goede voorbereiding. Tot dins-
dag, 19.30 uur, in het Kerkerf! 
Namens het bestuur, 
Kees van de Steeg 

JV Timotheüs 13+ 
D.V. Dinsdag 18 oktober is er weer JV. Van 19:00-
20:30. Alle 13 plussers welkom, we willen er weer een 
gezellige avond van maken! 
Groeten Johan en Wijnand . 
  
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 (Spaans Evangelische Zending). 
U wordt hartelijk uitgenodigd de herdenkingsbijeen-
komst bij te wonen. 
 
Radio Oranjehof Elspeet  
D.V 17 oktober  uitzending  van voorlezen door mw. I. 
de Vogel.  
D.V. 19 oktober door dhr. C.A. van ’t Noordende het 
vierde deel van de lezing van het boek ‘De Heilige oor-
log’ geschreven door John Bunyan. Lezing, uitleg en 
meditatie, en als afsluiting orgelspel. Aanvang 10.30 
uur. 
Opnieuw hopen we voor de luisteraars, ouderen en 
jonger(en) iets te mogen betekenen en samen iets te 
mogen leren van het Woord van God.  
Wilt u hierover een vraag stellen?  Tel: 0577-723192                                           
email: noordende@filternet.nl    
Alle uitzendingen zijn vanuit de Hersteld Hervormde 
Kerk. 
Te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio en                       
https://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren. 
 
Oranjehofkoor 
We kunnen nog wel wat nieuwe leden gebruiken. We 
beginnen op woensdagmiddag om 15,30 uur en zin-
gen een uur. We zingen in principe om de twee we-
ken. Tenzij er zoveel enthousiasme is om elke week te 
gaan zingen. De eerstvolgende zangdatum is 19 okto-
ber en niet op 2 november zoals eerder vermeld, want 
dan is het dankdag. Nieuwe data worden in de vol-
gende kerkbode vermeld.  We oefenen nu enkele 
psalmen en liederen voor de Kersttijd.  
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Zingt u mee? Kom gewoon op deze activiteit. Moei-
lijke uitvoeringen zijn er niet!  Met het Oranjehofkoor 
zingen we op een eenvoudige wijze Psalmen en gees-
telijke liederen.  
In de Kersttijd en de paastijd zingen we alleen in de 
Oranjehof voor de bewoners.  
Met een hartelijke groet 
 
Adullam-Herfstfair 
Comité Garderen-Uddel organiseert op D.V. donder-
dag 27 oktober 2022, de Adullam-Herstfair. Deze 
wordt gehouden op het parkeerterrein en in het 
Schaapsschot bij de Ger. Gem. in Ned 'De Beek-Uddel' 
Paleisweg 214 te Ermelo. Het aanbod is weer gevari-
eerd: Aloë Vera, Jemako, Tupperware, sieraden, (2e 
hands-) boeken, gereedschap, bloemen, hoeden, 
beenmode, speelgoed, (baby-)cadeautjes, stoffen, 
happy soaps, landelijke woondecoraties, landwinkel-
produkten, volop etenswaren en drinken, koek, 
snoep, fruit, vis noten...........en nog meer. 
Om 11.00 en 13.30 uur is er een Amerikaanse veiling. 
Bij de kraam van Aloë Vera kunt u pinnen. U bent van 
harte welkom van 10.00 - 15.00 uur. We hopen u dan 
te ontmoeten. 
Comité Garderen-Uddel 
 
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 
 
Tecklenburg-Munster-Elberfeld-Werden (V) 
Met een bezoek aan de stad Werden en een voorma-
lige cokesfabriek zouden we de driedaagse reis beslui-
ten.  Het bezoek aan Werden leverde een aangename 
verrassing op. We zouden in Werden niets bijzonders 
ondernemen zodat ieder voor zich wat kon winkelen 

of eten. Wat gebeurde echter? De bus parkeerde aan 
de voet van de hoogte waarop de abdijkerk –ook wel 
Liudgerbasiliek genoemd- is gelegen. Iedereen trok 
beneden de stad in maar zelf beklom in vliegensvlug 
de trappen die leiden naar de abdij. Ik werd buiten al 
orgelmuziek gewaar en, jawel hoor, binnen in de kerk 
werd ik vergast met indrukwekkende klanken van het 
imposante Klaisorgel waarop een gerenormeerd orga-
nist bezig was met het oefenen van een van de Cho-
rals van Cesar Franck. Wandelend door de indrukwek-
kende basiliek die zowel romaanse als gothische ken-
merken verraadt viel mijn oog op een achttal biecht-
stoelen die tegen de noorder en zuidermuur waren 
geplaatst. Zij hadden afgewisseld de volgende op-
schriften: ‘Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, 
noch mijner overtredingen’ (Psalm  25:7a) en ‘Ver-
werp mij niet van Uw aangezicht’ (Ps.51:13a). We 
hebben echter niet nodig dit aan mensenoren te bren-
gen zoals bij de biecht gebeurt. Veeleer aan Hem die 
een waarachtig horend oor heeft maar bovenal ver-
horing schenkt vanwege de kruisverdiensten van het 
Lam. Desalniettemin wezen de Bijbelteksten er op dat 
we bij God in de schuld staan. Het lijkt tegenwoordig 
wel alsof de Allerhoogste aan ons verantwoording 
schuldig is. Ook trof het me dat aan een zuil die het 
koor van de kerk met het schip verbond een plastic 
plaatje is aangebracht met als opschrift Hebr.13:7-8: 
‘Gedenkt uwer voorgangers die u het woord Gods ge-
sproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouw-
dende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus 
is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid’. 
Aan een tegenoverstaande zuil was een tekst uit het 
apocriefe boek de wijsheid van Jezus Sirach 44:14-15 
te lezen. Eveneens op een plastic plaatje: ‘Tot in der 
eeuwigheid blijft hun zaad en hun heerlijkheid zal niet 
uitgedelgd worden. Hun lichamen zijn in vrede begra-
ven en hun naam leeft van geslacht tot geslacht’. Het 
gaat in dat apocriefe boek over het voorbeeld dat He-
noch, Noach en Abraham hebben gegeven. Doel van 
de twee teksten is om de passanten te herinneren aan 
het graf van Liudger dat zich onder in een crypte be-
vindt. Ooit werd hij in 809 begraven achter de kerk on-
der een boom naar zijn eigen wens. Desondanks is hij 
later herbegraven en overgeplaatst in de basiliek al-
waar zijn gebeente is neergelegd in een bronzen sar-
cofaag die de vorm van een kerk heeft. Het hoogaltaar 
dat in rococostijl is gebouwd bevat een groots schilde-
rij van Liudger in de hemelse sferen. We zien een stra-
lende Liudger met mijter op zijn hoofd en scepter in 
de hand omringd door engelen. Helemaal bovenop 
het altaar zien we een afbeelding van Maria en het 
Kind. Uiteraard distantieren we ons ten zeerste van de 
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overmatige verering aan Liudger die ook een plek 
heeft gekregen op de heiligenlijst en derhalve wordt 
aangeroepen. Stel je toch voor een heilige met een 
mijter en een staf in de hand. In de Openbaring lees ik 
niet van heiligen met een mijter maar wel met een 
kroon op het hoofd die ze ook nog eens neerwerpen 
voor het Lam omdat Hij maar dan ook Hij alleen alle 
eer en roem waardig is. Het lijkt me ook toe dat 
Liudger zijn hoofd geschud zou hebben over zoveel 
eerbetoon. Immers wenste hij niet eens in de kerk be-
graven te worden, hetwelk toen de gewoonte was van 
voorgangers. Dat laat onverlet dat we wel terdege de 
voorgangers in herinnering mogen houden die het 
woord Gods verkondigden. Wat Liudger betreft, hij 
behoorde in ons land tot die voorgangers die toen al-
les nog in heidendom was verzonken het evangelie 
van de Heere Jezus Christus verkondigde. Liudger die 
in het Utrechtse Zuilen werd geboren in het jaar 742 
kreeg in 777 een belangrijke post te Deventer en 
voerde vandaar zijn zendingswerk uit. In Friesland 
werd hij de opvolger van Bonifatius die aldaar bij Dok-
kum werd vermoord door de Friezen. Liudger had 
meer respons in de noordelijke provincie van ons land 
omdat hij hun taal sprak daar zijn opa een Friese edel-
man was. Ook over de Veluwe maakte hij zendings-
tochten en had hij contact met de kerkelijke gemeen-
ten.  Het is niet voor niets dat de ruine aan het IJssel-
meer tussen Elburg en Doornspijk alwaar in vroeger 
dagen de hervormde gemeente van Doornspijk bij-
eenkwam ‘Liudgerkerk’ heet. In 796 trok hij naar Wer-
den om daar een klooster te stichten. Overigens was 
het aanvankelijk dit te doen bij Muiderberg, Dokkum, 
Wichmond en….Doornspijk. Het kon aldaar niet gere-
aliseerd worden. Toegegeven, het evangelie dat 
Liudger bracht was gehuld in allerlei Rooms gedach-
tengoed dat de helderheid van het Evangelie niet ten 
goede kwam. Maar wel heeft hij velen bekend ge-
maakt met de enige naam onder de hemel gegeven 
tot zaligheid.  Daarom verliet ik even haastig de kerk 
als ik er in kwam om de medereizigers die inmiddels 
in de stad vertoefden aan te moedigen de abdij te be-
zoeken alvorens de bus vertrekken zou. Helaas was er 
geen gelegenheid om de abdijwinkel te bezoeken. ‘k 
Had op z’n minst een CD van het orgel willen kopen. 
Wel kon ik een folder bemachtigen waarin te lezen 
stond dat bij het graf van Liudger ervaren mag worden 
dat de kerk een Fundament heeft waaruit voortdu-
rend nieuwe kracht mag worden geschapen, namelijk: 
‘Ik verkondig ulieden Christus!’ Daar moet het inder-
daad om gaan in leven en in sterven. 
 
 

Bij de diensten 
Komende zondag hoop ik tweemaal in Driesum voor 
te gaan. In uw midden hopen ds.Molenaar uit Lunte-
ren (mijn bevestiger alhier) en ds. de Wit uit Ede voor 
te gaan. Gezegende diensten toegewenst. 
 
Ter overdenking 
Dit keer enkele bondige uitspraken van C.H.Spurgeon 
(1834-1892) 
* Zij die Gods Woord het best willen kennen, moeten 
het in Zijn eigen licht bestuderen. 
* Een uur van gemeenschapsoefening met Christus 
weegt ruimschoots op tegen een eeuwigheid van 
aardse vreugde. 
* Menige gelovige woont in een hut van twijfels, ter-
wijl hij kan wonen in een paleis van het geloof. 
 
Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie en hartelijk 
dank voor de hartelijkheid die we mochten ontvangen 
rondom onze verjaardagen vanuit de gemeente. 
 
de redactie 


