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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 23 oktober 
09.30 uur ds.M.van Kooten 
15.00 uur ds.M.van Kooten 
 
D.V. woensdag 26 oktober 
19.30 uur ds.M.van Kooten (Bijbellezing) 
 
D.V. zaterdag 29 oktober 
19.30 uur Herdenking Hervorming 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk (extra) 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Erica Koetsier-Schuiteman, Woutine van Ark-Pluim en 
Marilynn van den Broek 

Catechisaties 
Hoewel er komende twee weken geen gewone cate-
chisaties zijn vanwege resp. herfstvakantie en dank-
dag, geef ik toch de stof door die geleerd/gemaakt 
moet worden voor de eerstvolgende keer. Er is dan 
ruimschoots de tijd om dit voor te bereiden. 
De eerste maandagavondgroep moet leren Johannes 
20:31 en maken de vragen en opdrachten van LotL 1a 
op blz.21 en 22 
De tweede maandagavondgroep moet leren vraag en 
antwoord 1 van de Heidelberger catechismus 
De laatste maandagavondgroep moet leren zondag 46 
van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen 
en opdrachten op blz.31 van LotL 4b. 
De vrijdagavondgroep moet leren de vragen op blz.14 
van Hellenbroek (dl.1) en maken de opdrachten op 
blz.16 en 17. 
 
Bijbellezing 
Op D.V. woensdag 26 oktober willen we verder gaan 
met de bijbellezingen over Daniel. Dit keer het slot van 
het 9e hoofdstuk. Aanvang 19.30 uur in de kerk. 
 
Zesjaarlijkse stemming  
Op D.V. maandag 31 oktober is er de zesjaarlijkse 
stemming. Elke zes jaar moet de gemeente geraad-
pleegd worden of ze weer instemmen met de huidige 
wijze van de kerkenraadsverkiezingen. De huidige si-
tuatie is dat de belijdende leden stemmen over een 
door de kerkenraad opgesteld tweetal, waarbij vooraf 
de gelegenheid is om namen in te dienen. Dit is voor 
de gemeente een vertrouwde en principiële wijze die 
de kerkenraad ook graag aanbeveelt. De andere mo-
gelijkheid is dat er gewerkt wordt met een verkie-
zingslijst waarop de namen te vinden zijn van degenen 
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die door 10 of meer stemgerechtigde lidmaten inge-
diend zijn. De kerkenraad zelf kan hier een tegenkan-
didaat bij zetten, waarna de belijdende leden hieruit 
een keuze kunnen maken. Nogmaals, we hopen op uw 
instemming om op de huidige wijze door te gaan. Er is 
gelegenheid tot stemmen van 19.00 -20.00 uur in ‘t 
Kerkerf. Laten we hier biddend mee omgaan. 
 
Zondagsschool 
Beste kinderen van de zondagsschool, 
D.V. zondag 23 oktober zal er geen zondagsschool zijn 
i.v.m. de herfstvakantie. Graag zien we jullie weer op 
zondag 30 oktober. 
Hartelijke groetjes het team van zondagsschool Abia 
 
JV 16+ ‘’Maranatha’’  
Ha Jongens en meiden,   
Wat later dan jullie gewend zijn maar eindelijk gaan 
we beginnen. Met een nieuwe leiding hopen we  dins-
dag 8 november van start te gaan. Graag maken we 
kennis met jullie!  Samen met jullie hopen we er 
mooie en gezellige avonden van te maken.   
Allen van harte welkom!  Locatie volgt nog…     
Groeten Peter, Dinand en Gerwin 
 
Van de Diaconie 
Financiële verantwoording diaconie 
Inkomsten 3e kwartaal 2022 
Collecten Juli 
Diaconie € 467.84,  Fonds Christelijke doeleinden 
€ 549.59. 
Collecten Augustus 
Diaconie € 666.13 , Fonds Christelijke doeleinden 
€ 481.82 
Collecten September  
Diaconie 1220.35, Fonds Christelijke doeleinden 
€ 40.00 
Giften voor diaconie ontvangen € 250.00 
Collecte gehouden op 20 juli  voor stichting Herleving 
Gebed voor Israël  € 406.90 
Hartelijk voor uw gaven en ook namens de stichting 
Herleving Gebed voor Israël, hartelijk dank. 
 
Hervormingsherdenking 
Op DV zaterdagavond 29 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. 
 
Radio Oranjehof 
Op D.V. maandag 24 oktober zal er een uitzending zijn 
waarin mw. I. de Vogel  voorleest. De uitzending be-
gint om 10.30 uur. 
Op D.V. woensdag   26 oktober uitzending.om 10.30 
uur.   Mw. Van Ark zingt met een groepje mensen psal-
men op verzoek.   
Wilt u voor iemand een psalm aanvragen?   
Dat kan via tel.nr: 0577-492059                                                                                                                              
Of via Email: jvanark@solcon.nl of info@oranje-
hof.org. 
Alle uitzendingen zijn vanuit de Hersteld Hervormde 
Kerk. 
Te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio en via in-
ternet https://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren.   
Met een hartelijke groet.  
 
Oranjehof koor 
Het verheugt ons dat we een aantal nieuwe leden mo-
gen begroeten.  
Maar we kunnen nog wel wat nieuwe leden gebrui-
ken. We beginnen op woensdagmiddag om 15,30 uur 
en zingen een uur. We zingen in principe om de twee 
weken. Tenzij er zoveel enthousiasme is om elke week 
te gaan zingen. De eerstvolgende zangdatum is 19 ok-
tober en niet 2 november zoals eerder vermeld, want 
dan is het dankdag. We zingen ook op 9 en 16 novem-
ber. We oefenen nu enkele psalmen en liederen voor 
de Kersttijd.  
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 
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gevarieerd: 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 
 
Thuis Online… Verbonden met uw gemeente! 
In de maatschappij wordt het steeds normaler dat ie-
dereen online actief is. Het gebruik van e-mail, DigiD 
en beeldbellen is niet weg te denken. Mensen die daar 
geen gebruik van maken lopen vaak tegen moeilijkhe-
den aan. Kerken bieden de mogelijkheid aan om via 
internet met de dienst mee te kijken of te luisteren. 
Ouderen die lastig nog naar de kerk kunnen gaan, kun-
nen hier gebruik van maken, maar moeten dan wel in 
bezit van een tablet of laptop zijn en daar mee over-
weg kunnen. 
Om mensen te helpen online actief te worden of beter 
uit de voeten te kunnen, verzorgd Het Venster “Thuis 
online/ tabletservice”. Bij Het Venster kan een tablet 
worden gehuurd (met of zonder internetabonne-
ment) en een tabletcursus worden gevolgd. Deze cur-
sus start in november weer. 
Wilt u meer informatie voor uzelf of voor iemand in 
uw omgeving? Neem gerust contact met Het Venster 
op, tel. 0341 – 257242 of mail naar w.brandwijk@het-
venster-nunspeet.nl. 
 
Bijbelse ambten en beroepen (LII) 
Het is al even geleden dat we stilstonden bij ambten 
en beroepen in de bijbel. Omdat we daarna stilston-
den bij ons reisje naar Elberfeld e.o. bleef die rubriek 
achterwege. We gaan daar thans weer mee verder. De 
laatste keer stonden we stil bij het het ambt van ko-
ningin. Dat was kort na het 70-jarig jubileum van de 
koningin van Engeland. Inmiddels is ze enige tijd 
daarna overleden en met statie begraven, terwijl haar 
zoon Charles haar plaats heeft ingenomen. Op alfabe-
tische volgorde komt na koning en koningin krijgs-
knecht als beroep aan de beurt. Krijgsknecht komt op 
het zelfde neer als krijgsman, oorlogsman, soldaat en 
strijdbare held, die we allen in de Bijbel tegenkomen. 
Vandaar dat we ze maar in een adem noemen. In het 
Griekse woord dat met krijgsman (knecht) is vertaald 
zit het woord strategie dat alles met het leger te ma-
ken heeft. Trouwens Stratego het spel waarin oorlog 

op een bord wordt gevoerd ontleent ook hier de naam 
aan. Liever overigens dat bordspel dan de werkelijk-
heid waar we voortdurend aan worden herinnerd in 
de strijd tussen Rusland en Oekraine welke nog steeds 
niet ophoudt.  
Het voert te ver om alle Schriftplaatsen op te noemen 
waarop de krijgers ter sprake komen. We volstaan 
met de belangrijkste.  
Krijgsknechten komen we vooral tegen rondom de ge-
vangenneming en kruisiging van de Zaligmaker. Ook 
waren ze betrokken bij het bewaken van het graf van 
de Heere Jezus. Ooit was er een hoofdman over hon-
derd die zichzelf niet waardig achtte om naar Jezus te 
gaan en wist dat Deze slechts met een enkel woord 
hoefde te spreken om zijn knecht te genezen. Hij ar-
gumenteerde dit door te zeggen dat hij krijgknechten 
onder zich had en wanneer hij tot hen sprak ‘Doe dat!’ 
dan deden ze dat (Matth.8:9 en Luk.7:8). Een ding zal 
de hoofdman te Kapernaum nooit hebben gedaan. 
Namelijk zijn krijgsknechten aan te zetten om de 
Heere Jezus gevangen te nemen en te bespotten. Dat 
gebeurde wel met de krijgknechten die in dienst ston-
den van Pilatus. Overigens zal de hoofdman uit Kaper-
naum evenals Cornelius de hoofdman  die zelfs een 
godzalig krijgknecht had (Hand.10:7) later wel de 
krijgslui hebben onderwezen in wat Jacobus Revius 
eens treffend verwoordde in zijn beroeme gedicht: 
 
‘t ’en zijn de krijgslui niet die met hun felle vuisten 
De rietstok hebben of de hamer opgelicht, 
Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, 
Of over uwe rok saam dobbelden en tuisten – 
 
Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ‘t die u dit heb gedaan, 
Ik ben de zware boom die u had overlaân, 
Ik ben de taaie streng waarmee Gij ging gebonden, 
 
De nagel en de speer, de gesel die u sloeg, 
De bloed-bedropen kroon die uwe schedel droeg, 
Want dit is al geschied, helaas! om mijne zonden. 
 
Hoewel we krijgsknechten met name in oorlogstijd te-
genkomen zien we ze in de Bijbel zoals zojuist bleek 
optreden tegen de Heere Jezus alsmede tegen Zijn 
discipelen. Petrus maakte dat ook mee toen hij om de 
verkondiging van het woord in de gevangenis werd 
opgesloten (Hand.12). Ook Paulus die onder begelei-
ding van krijgsknechten naar Rome ging. 
Wij kennen het Leger des heils. Deze beweging heeft 
heilsoldaten in dienst. Dat is eigenlijk helemaal niet 
zo’n vreemd iets. Paulus wijst er Timotheus op dat 
deze als een goed krijgsknecht van Jezus Christus 



 

 

4 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

verdrukkingen moet lijden (2 Tim.2:3). Kinderen van 
God worden dan ook strijders genoemd. In vroeger 
dagen werd een nieuw lid van de gemeente toege-
voegd: ‘Welkom in de strijd!’ Wat een strijd met de 
driekoppige vijand, de duivel, de wereld en ons eigen 
vlees. In de strijd met de tegenstanders ligt Gods kind 
ook nog wel eens onder. Daarom wordt betreffende 
de tekst: ‘Ik heb de goede strijd gestreden’ ook wel 
eens gezegd: ‘Ik heb de strijd niet goed gestreden’. In 
de psalmen zingen we dan ook: Gij Heere, alleen Gij 
zijt Verwinnaar in de strijd en geeft Uw volk de zegen’. 
Vandaar dat Mozes in zijn lied na de doortocht door 
de Rode Zee zingt: ‘De Heere is een Krijgsman 
(Ex.15:3). 
 
Bij de diensten 
Komende zondag hopen we elkaar weer tweemaal te 
ontmoeten rondom het woord van God. In de mor-
gendienst willen we Zacharia 14 lezen terwijl in de 
middagdienst ons voornemen is zondag 51 te behan-
delen. Deze zondag gaat over de bede: ‘Vergeef ons 
onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulde-
naren’. Hazeu bracht dit op de melodie van Psalm 88 
als volgt onder woorden: 
 
Vergeef ons onze schulden, Heer’ 
Gelijk wij ook de schuld vergeven 
Aan onze naasten in dit leven. 
Dat is: wilt ons toch keer op keer, 
Daar wij steeds arme zondaars blijven. 
Vergeven onze wanbedrijven 
 
Wilt onze boosheen en misdaan 
Daar wij, helaas, aan zijn gebonden 
O Heer’ om Christus bloed en wonden 
Niet reek’nen, want wie kan bestaan 
Zo gij onz’ ongerechtigheden 
Doet voor Uw heilig aanschijn treden. 
 
Daar wij ook het getuigenis 
Van Uw genade in ons bevinden 
Zo willen wij ook ons verbinden 
Dat het ons ganse doelwit is 
De naaste hart’lijk te vergeven 
Al ’t geen zij tegen ons misdreven. 
 
Gezegende diensten toegewenst 
 
 
 
 
 

Ter overdenking 
Het onderstaande stukje werd mij door een lezer van 
de Veluwse Kerkbode aangereikt naar aanleiding van 
mijn schrijven over het reisje naar Tecklenburg enkele 
weken geleden, waarbij ik ook inging op Friedrich van 
Bodelschwing (1831-1910) wiens wieg daar stond. Het 
stukje heeft betrekking op diens zoon -eveneens Frie-
drich geheten- die leefde van 1877 tot 1946 terwijl de 
titel luidt: ‘Geen tijd voor God!?’. Goed ter overden-
king. 
‘De Duitse predikant Friedrich von Bodelschwingh, hij 
is in 1946, net na de oorlog overleden en hij was een 
fel bestrijder van het Nazi regiem, die stelde zich bij 
elk begin van een nieuw jaar de vraag; ‘Hoe beheer ik 
mijn miljoenen?’’ En daar bedoelde hij niet zijn gelde-
lijk vermogen mee, - als hij het al bezat -, maar aan de 
tijd die hij van zijn Heere en God ontving bij de start 
van een nieuw jaar. Want zei hij; wij krijgen bij de start 
van dat nieuwe jaar van God; 8 duizend 760 uren, of 
anders gezegd; 525 duizend en 600 honderd minuten, 
of nog anders; 31 en een half miljoen seconden, om 
de Heere God te zoeken. Kostbare tijd of niet? Vraag 
aan u en mij, hoe beheer ik mijn ‘ Miljoenen ‘?’ 
 
de redactie 


