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Predikant: ds. M. van Kooten 
Nunspeterweg 4 
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Tel. 0577-491206 
E-mail: m.vankooten@solcon.nl 
Scriba: ouderling J. Fijan 
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8075 CN Elspeet 
Tel. 0577-491098 
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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 6 november 2022 
09.30 uur ds. A. Vonk Noordegraaf te Uddel 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk (extra collecte) 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Jeannet Fijan-Heijkamp, Annet van de Hardenberg-
van de Hardenberg en Louïsah Huisman 
 
Catechisaties 
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. 
 
Vrouwenvereniging Wees een zegen 
DV woensdag 9 november is er weer vrouwenvereni-
ging. We willen ons dan buigen over bijbelstudie nr. 3 
die gaat over psalm 43 met als titel “Een neergebogen 
ziel”. Graag thuis deze bijbelstudie alvast voorberei-
den. Van harte welkom vanaf half 8 in ’t Kerkerf.  
Hartelijke groet van het bestuur 
 
Mannenvereniging 
Op DV dinsdag 8 november hopen we als mannenver-
eniging elkaar weer te ontmoeten. Deze vergadering 
zal de Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van sep-
tember 2022 behandeld worden. Geert de Ruiter zal 
de Bijbelstudie, Openbaring 5,  met ons inleiden! We 
wensen jullie een goede voorbereiding. Tot dinsdag, 
19.30 uur, in het Kerkerf! 
Namens het bestuur, Kees van de Steeg 
 
JV Maranatha 16+   
Ha Jongens en meiden,   
Het is bijna zover! D.V. dinsdagavond 8 november om 
19.30 u dan gaan we eindelijk beginnen. Wij kijken er 
naar uit en wij hopen jullie ook!? De locatie waar we 
willen starten is: kleine kolonieweg 141 in Elspeet. Een 
gezellig zaaltje achter de woning bij fam. W. van Deu-
veren. Graag maken we kennis met jullie en hopen we 
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er een mooie en gezellige avond van te maken. Als er 
vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag. 
Allen van harte welkom!    
Groeten Peter, Dinand en Gerwin 06-15503564 
 
Uitslag zesjaarlijkse stemming  
Afgelopen maandag heeft de zesjaarlijkse stemming 
plaatsgevonden. De meerderheid van degenen, die 
hun stem hebben uitgebracht, heeft de huidige proce-
dure met tweetallen gesteund.  
 
Temperatuur kerk 
Zoals voor een ieder zijn ook voor onze kerk de kosten 
voor energie gestegen. Wij hebben de afgelopen jaren 
steeds energiebesparende maatregelen genomen. De 
verlichting in de kerk is thans uitsluitend LED-verlich-
ting. In de komende weken zullen wij een aantal kerk-
ramen doen voorzien van voorzetbeglazing aan de 
buitenzijde. Om een directe besparing op het gasver-
bruik te realiseren heeft het college van kerkrent-
meesters verder nog als volgt besloten. Ingaande 6 
november wordt de temperatuur in de kerk met twee 
graden verlaagd tijdens de erediensten. Gelieve hier-
mee rekening te houden. Wij hopen op uw begrip! 
College van kerkrentmeesters 
 
Dagboek Handvol Koren 2023 
Dit Bijbels dagboek is een uitgave van de GZB en is al 
voor veel mensen tot zegen geweest. Elke dag biedt 
twee overdenkingen; één die zich prima leent  voor 
persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsver-
band  en één voor jongeren.  Aan het dagboek is mee-
gewerkt door predikanten, zendingswerkers en men-
sen die bij het jongerenwerk betrokken zijn. Elke 
schrijver stelt de overdenkingen samen voor twee we-
ken naar aanleiding van een Bijbelgedeelte of thema. 
Het dagboek bevat dit jaar weer extra’s, zoals kinder-
puzzels, recepten uit de   landen waar de  GZB werkt 
en verhalen van het zendingsveld. Een mooi aspect is 
dat u met de aanschaf van het dagboek ook bijdraagt 
aan het zendingswerk van de GZB. De prijs van het 
boekje is € 13,95 iets duurder als vorig jaar vanwege 
de hoge papierprijzen. Er blijft netto € 8,-- over per 
boekje, de opbrengst gaat naar Ds Kleinbloesem. Ook 
voor mensen met een leesbeperking, die slechtziend 
of blind zijn is er de mogelijkheid om het GZB dagboek 
in gesproken vorm te verkrijgen, de prijs is hetzelfde 
als het gedrukte exemplaar. We hebben inmiddels de 
boekjes besteld en hopen   ze binnenkort weer te be-
zorgen bij de ons bekende adressen.  Als u voor het 
éérst het dagboekje wilt ontvangen, kunt u het 

telefonisch bestellen bij Rik Dijkgraaf tel 492037 of bij 
Jaap Mulder 491177.    
 
Elspeet Helpt Oekraïne 
De samenwerkende diaconieën zeggen alle vrijwil-
ligers van "Elspeet Helpt Oekraïne" hartelijk dank! 
Kort nadat de oorlog uitbrak in de Oekraïne, hebben 
vrijwilligers uit onze en uit andere kerkelijke gemeen-
ten in Elspeet zich via de spontaan opgerichte werk-
groep "Elspeet Helpt Oekraïne" (EHO) op een gewel-
dige wijze ingezet voor de vluchtelingen uit Oekraïne. 
Zij hebben dat gedaan door hen op te vangen, hen on-
derdak en eten te bieden (ook in eigen huis en op ei-
gen erf!), hen bij te staan bij de registratie in de bur-
gerlijke gemeente en daarnaast nog heel veel zaken 
die in NL tot 'praktijk van elke dag' behoren. In de fase 
erna werd professioneel ingezet op (dagelijkse) bege-
leiding met activiteiten, onderwijs, lichamelijke en/of 
psychische zorg en werd geholpen met het zoeken van 
werk. Ook -en dat mag best apart benoemd worden- 
werd er door de vrijwilligers voor gezorgd dat deze 
mensen kerkdiensten (in hun eigen taal) konden be-
zoeken en daarbij de mogelijkheid kregen om christe-
lijke lectuur en/of een Bijbel (in het Oekraïens of Rus-
sisch) mee te nemen. We hopen en bidden dat zij het 
Woord (hebben) mogen ontvangen in hun harten en -
als ze weer terugkeren naar eigen land- daar ook vrij-
moedig over spreken en dat op die eenvoudige maar 
toch bijzondere wijze het Koninkrijk van God wordt 
uitgebreid en zondaren zalig gemaakt. 
Inmiddels zijn diverse vormen van ondersteuning 
overgenomen door de gemeente, zijn de vluchtelin-
gen meer zelfredzaam geworden, ook zijn er die terug 
naar hun eigen land of naar elders zijn gegaan zodat 
het te verrichten werk van EHO op een wat lager pitje 
is komen te staan. Inmiddels gaan of hebben een aan-
tal personen die vanaf het begin actief betrokken wa-
ren, de werkgroep verlaten en blijven in een aantal ge-
vallen op afroep beschikbaar. Namens de samenwer-
kende diaconieën willen we jullie -zonder in het bij-
zonder namen te gaan noemen- allen zeer hartelijk 
dankzeggen voor jullie tomeloze inzet en hartverwar-
mende betrokkenheid. Daarin zijn we ook de Heere 
onze dank verschuldigd die jullie gelegenheid en ge-
negenheid schonk om dit nuttige werk te doen. Hij 
schenke ook Zijn zegen over de resterende werkzaam-
heden die nog door vrijwilligers worden opgepakt en 
afhankelijk van ontwikkelingen steeds meer tot afron-
ding worden gebracht. Vanuit de samenwerkende di-
aconieën hebben we namens de kerkelijke gemeen-
ten de werkgroep EHO ook financieel mogen steunen 
in de afgelopen periode en we hopen dat dit niet meer 



 

 

3 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

nodig zal zijn. We willen ook u als gemeente(n) harte-
lijk bedanken voor uw vrijwillige gaven zodat wij dit 
konden doen. Hij vervulle aan ons allen Zijn Woord 
"Voorwaar zeg Ik u, voor zoveel gij dit één van deze 
Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij 
gedaan" (Matth.25:40). Hartelijke groet namens de 
samenwerkende diaconieën. 
 
Radio Oranjehof 
Op D.V. maandag 7 november zal er een uitzending 
zijn waarin mw. I. de Vogel voorleest. De uitzending 
begint om 10.30 uur. 
Op D.V. woensdag  9 november is er ook een uitzen-
ding.. Er is dan ook moedermorgen in de kerk. De uit-
zending begint dan niet op de gebruikelijke tijd maar 
om 11.15 uur tot 12. 00 uur. Mw. Van Ark zingt met 
een groepje mensen psalmen op verzoek. Wilt u voor 
iemand een psalm aanvragen? Dat kan via tel.nr: 
0577-492059 of via Email: jvanark@solcon.nl of 
info@oranjehof.org. 
Alle uitzendingen zijn vanuit de Hersteld Hervormde 
Kerk. Te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio en 
via internet https://www.hhgelspeet.nl/preek-luiste-
ren. 
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 gebruiken. 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 zang-
data zijn 9 november en 16 november. We oefenen 
nu enkele psalmen en liederen voor de Kersttijd. Zingt 
u mee? Kom gewoon op deze activiteit. Moeilijke uit-
voeringen zijn er niet!  Met het Oranjehofkoor zingen 
we op een eenvoudige wijze Psalmen en geestelijke 
liederen. In de Kersttijd en de paastijd zingen we in de 
Oranjehof voor de bewoners.  
Met een hartelijke groet 
 
Oosters orthodoxen, broeders en zusters!? (II) 
Al is er sedert anderhalf duizend jaar een scheuring 
gekomen tussen de christenen wanwege een verschil 
van inzicht over de verhouding tussen de twee natu-
ren van Christus, met name de Egyptische, Ethiopi-
sche en Syrische kerk, in Europa was er een eenheid. 
We moeten daarbij wel denken dat Europa –voor zo-
ver zij met het christendom bekend waren- behoor-
den tot het zelfde keizerrijk. Echter, daar kwam op 
den duur ook verandering in. Dat gold trouwens ook 

de beleving van het christelijk geloof. Sedert onder 
Constantijn de Grote het christendom staatsgods-
dienst werd was het met het heidendom niet over en 
uit. Het christelijk geloof wordt er echt niet ingesla-
gen. Niet door (menselijke) kracht of geweld maar 
door de Geest geschiedt dat immers. Een gewillig volk 
op de dag van Gods heirkracht. Heel veel heidense 
elementen wisten langzamerhand aan invloed te win-
nen binnen het christendom. Was in vroeger dagen de 
bekering een zaak van het hart, nu was het een kwes-
tie van berekening. Immers het christendom als 
staatsgodsdienst gaf allerlei maatschappelijke voor-
delen waaronder fiscaal. Het gebruik van overmatige 
ambstkleding, uitbundige kerkbouw,  allerlei rituelen 
rondom het gebruik van de sacramenten,  kaarsen,  
wierook, processies, relieken is heel veel te herleiden 
uit het heidendom. Vooral de Maria- en heiligenvere-
ring. In met name Efeze vond er een bovenmatige 
waardering van Maria plaats. Dat was immers de 
plaats waar Diana werd aanbeden en waar een grote 
tempel ter harer ere stond. Nu Diana niet meer was 
diende zich een andere ‘moeder’ aan die men tussen 
de vele ‘mannelijke’ goden benodigde. Volgens de tra-
ditie was Maria immers bij Johannes de apostel in 
Efeze gaan wonen… In Turkije weet men haar woning 
nog aan te wijzen op de berg Koressos vlakbij Efeze. 
Zij is namelijk ook voor de moslims een vrouw van 
grote betekenis. Bovendien heet ze onder hen de 
meest volmaakte vrouw. In de koran is er zelfs een 
hoofdstuk aan haar gewijd.  Zoals het de verering van 
Maria ging was het ook met de heiligenverering. In 
plaats van het grote scala goden die allen een be-
paalde functie hadden werden de apostelen en heili-
gen van later datum ingevuld.  Er werden zelfs schil-
derijen en beelden van hen gemaakt om hen op die 
wijze te vereren alsmede speciale gedenkdagen. We 
denken daarbij o.a. aan Nicolaas van Myra wiens ge-
denkdag 5 december is. Hij was een van de vertegen-
woordigers op het concilie van Nicea. Hij is vooral ge-
zien als beschermheilige voor vissers en zeevaarders. 
Inmiddels is het aantal ‘santen’ gegroeid tot rond de 
tienduizend waaronder laatstelijk de Hollander Titus 
Brandsma. 
Wat langzamerhand binnen het keizerrijk ook optrad 
was de rivaliteit tussen steden en helaas ook de bis-
schoppen die aldaar leiding gaven. In het bijzonder 
was dat het geval met de plaatsen Rome, Alexandrie, 
Antiochie, Constantinopel en Jeruzalem. De vijf patri-
archen die daar leiding gaven werden tesamen wel 
het pentarchie genaamd. Het belangrijkst evenwel 
waren die van Rome en Constantinopel. De bisschop 
van Rome werd geacht de opvolger te zijn van de 
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apostel Petrus en die van Constantinopel diens broe-
der Andreas…. 
In het jaar 395 viel het Romeinse Imperium in twee 
delen uiteen. Keizer Theodosius de Grote had name-
lijk twee zonen waarbij de ene –Honorarius- het wes-
telijk deel van het rijk en de ander –Arcadius- het oos-
telijk deel van het rijk als bewindvoerder kreeg. Hoe-
wel het oostelijk gedeelte daarna lange tijd een een-
heid vormde was dat met het westen anders. Op den 
duur ontstonden er allerlei zelfstandige staten.  In het 
Oosten bleef de eenheid langer gewaarborgd. Ook 
kreeg de keizer aldaar een belangrijke positie in het 
kerkelijk leven. We zien dat met name bij het aantre-
den van keizer Justinianus die van 527 tot 565 de scep-
ter hanteerde. Hij heroverde grote gedeelten van het 
Romeinse rijk, waaronder de stad Rome. Hij was het 
die de opdracht gaf tot het bouwen van de Hagia So-
phia (heilige wijsheid) kerk in Constantinopel dat later 
bij de opkomst van de islam tot een moskee werd in 
het huidige Istanbul. Deze kerk was destijds het meest 
imposante bedehuis van de christenen. Justininianus 
zette zich in om ketterse leringen die niet overeen-
kwamen met de concilies van het eerste uur (waaraan 
onze belijdenissen hun ontstaan hebben te danken) te 
bestrijden alsmede het overgebleven heidendom.  
Deze keizer sloot –naar de mening van velen- in 529 
ook de school van Athene waar tot toen toe nog 
steeds heidense filosofie werd gedoceerd en ooit door 
Plato werd gesticht. Dat er inmiddels heel veel hei-
dense invloeden –die we eerder noemden- in de chris-
telijke gemeenten waren terecht gekomen ontging 
hem ten enenmale. Vanwege zijn inzet voor het chris-
tendom werd hij in de Oosterse kerk later ook als een 
heilige vereerd. Zijn optreden wordt ook wel ceasar-
opapisme genoemd. Dat wil zeggen dat hij keizer en 
papa (paus) was, staatshoofd en kerkelijk hoofd. Zelf 
zag hij zich als priester en koning. Dat betekende in 
concreto dat de bisschoppen van Rome maatschappe-
lijk en geestelijk zijn onderdaan waren en hij als het 
ware de plaatsvervanger van Christus heette te zijn, 
een titel die eigenlijk de  hoofdbisschop van Rome zich 
had aangematigd. Dat hij ontbreekt op de heiligenlijst 
van de Westerse kerk mag dan vanzelfsprekend ge-
noemd worden. Inmiddels groeide door dit alles veel 
onvrede en kwamen de verhouding tussen de Wes-
terse kerk en de Oosterse steeds meer onder span-
ning te staan. De Westerse kerk zag de paus van Rome 
als hun hoofd en de Oosterse- de keizer van Constan-
tinopel. Dit zou op de lange duur tot een scheuring lei-
den. (Wordt vervolgd D.V.) 
 
 

Bij de diensten 
Zondagmorgen heb ik geruild met collega Vonk Noor-
degraaf te Uddel. ’s Middags hopen we het slot van de 
Heidelberger Catechismus te bespreken, de slotzin en 
het slotwoord van het Onze Vader. Hazeu berijmde 
die laatste vragen en antwoorden op de melodie van 
Psalm 54 als volgt: 
Want U is Heer’ het koninkrijk, 
De kracht tot in al’ eeuwigheden. 
Dat is: dat wij door die gebeden 
Dit smeken als een liefdeblijk 
Van U o Koning van ’t heelal 
Die machtig zijt om alle dingen 
Te geven, en ons wilt omringen 
Met alle goeds, in ’t aardse dal. 
 
Dat Gij de wil hebt, Hemel-Heer’ 
En ook het gadeloos vermogen 
Ons heil te geven, daar wij bogen 
Op Uw verheven roem en eer; 
Om eind’loos, in al’ eeuwigheid 
Niet ons, maar Uwe naam te prijzen 
En die geheiligd eer bewijzen, 
Met diep ontzag, o Majesteit! 
 
Met amen leert ons hier beneen 
Het zal dus waar en zeker wezen 
Dat God, in eeuwigheid geprezen, 
Verhoord heeft al mijn smeekgebeen: 
Meer dan ik in mijn hart gevoel 
Dat ‘k zulks van Hem alleen begeerde; 
Waarom ik mij dus troonwaards keerde 
En streefde naar het ware doel. 
 
Ter overdenking 
Er is niemand als Christus, niemand als Christus, nie-
mand als Christus… Er is geen verstand of kennis als 
de kennis van Christus; geen leven zoals Christus leeft 
in het hart door het geloof; geen werk als de dienst, 
de geestelijke dienst van Christus; geen loon als de 
vrije genade van Christus; geen rijkdom of weelde als 
de onnaspeurlijke rijkdom van Christus; geen rust, 
geen troost als de vertroosting van Christus; geen ge-
not als het genieten van de gemeenschap met Chris-
tus. Hoe weinig ik ook weet van Christus, ik zou de 
kennis van één uur gemeenschap met Christus niet 
willen ruilen voor alle kennis die tienduizend universi-
teiten in tienduizend eeuwen zouden kunnen verza-
melen, zelfs al werd ik onderwezen door engelen. 
(John Brown 1722-1787) 
 
de redactie 


