
 

 

1 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 
2022 | Week 46 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 20 november 2022 
09.30 uur ds.D. Breure te Kockengen 
15.00 uur ds.M. van Kooten 
 
Kinderoppas 
Martianne Vermeer-Ter Maaten, Joanne van Kooten-
van Asselt en Anne van de Top 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk 
Van harte aanbevolen 
 
Doopzitting 
Op D.V. woensdag 23 november zal er doodzitting 
worden gehouden in het Kerkerf met het oog op de 
bediening van de Heilige Doop op D.V. 27 november 
in de middagdienst. Aanvang 19.30 uur. 

Catechisaties 
De eerste maandagavond groep moet leren Genesis 
3:15 en maken de vragen en opdrachten van blz. 28 
van LotL 1a. 
De tweede maandagavondgroep moet leren vraag en 
antwoord 2 van de Heidelberger Catechismus. 
De derde maandagavondgroep moet leren vraag en 
antwoord 123 van de Heidelberger catechismus en 
maken de vragen op blz. 31 van LotL 4b. 
De vrijdagavondgroep moet leren de vragen op blz.22 
van Hellenbroek (dl.1) en maken de opdrachten op 
blz.24 en 25. 
 
Mannenvereniging 
Op DV dinsdag 22 november hopen we als mannen-
vereniging elkaar weer te ontmoeten.  
Deze vergadering zal de Bijbelstudie uit de Hervormde 
Vaan van oktober 2022 behandeld worden. Peter de 
Fijter zal de Bijbelstudie, Openbaring 6,  met ons inlei-
den!  
We wensen jullie een goede voorbereiding. Tot dins-
dag, 19.30 uur, in het Kerkerf! 
Namens het bestuur, 
Kees van de Steeg 
 
Vrouwenvereniging Wees een zegen 
DV woensdag 23 november heten we u/jullie weer 
van harte welkom in ’t Kerkerf. Bijbelstudie nr. 4 is aan 
de beurt om samen te behandelen, het onderwerp is 
psalm 139. Graag thuis deze bijbelstudie alvast voor-
bereiden. Vanaf half acht staan de koffie en thee 
klaar. 
Hartelijke groet van het bestuur 
 
 

m.vankooten@solcon.nl
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Radio Oranjehof 
Op D.V. maandag 21 november zal er een uitzending 
zijn waarin mw. I. de Vogel voorleest. De uitzending 
begint om 10.30 uur. Op D.V. woensdag 23 november 
is er ook een uitzending.. De uitzending begint op de 
gebruikelijke om 10.30 uur en duurt tot 11.15 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 uitzen-
dingen zijn vanuit de Hersteld Hervormde Kerk. Te be-
luisteren via kanaal 58 op de kerkradio en via internet                    
https://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren.   
Met een hartelijke groet.  
 
Oranjehof koor 
Het Oranjehofkoor is een koor met enthousiaste da-
mes. Sinds de start zijn er een aantal nieuwe leden bij-
gekomen. Zij oefenen veel en zingen enthousiast mee.   
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 zangdata zijn zo mo-
gelijk 23 november en 30 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. We zingen in twee partijen, sopraan en alt. 
In de Kersttijd en de paastijd zingen we in de Oranje-
hof voor de bewoners. 
Met een hartelijke groet, C.A. van ’t Noordende.  
 
Adullamberichten! 
Vanaf heden volop kerst en nieuwjaarskaarten te 
koop! Pakje á 5 stuks € 1,- . De bekende dozen á 10 
stuks met enveloppe € 2,50 per doos en 3 dozen voor 
€ 6,-. Ook hebben we weer mooie vierkante winter-
kaartjes, zonder tekst. U kunt hier uw eigen tekst op-
schrijven. Verder alle wenskaarten met enveloppe per 
stuk € 0,50, 5 voor € 2,- en 10 voor € 3,75. Verkrijgbaar 
op de maandagavond van 19.00-21.00 uur, of als we 
thuis zijn, u mag eerst bellen: 0525 685751 / 06 
27580659. 
Ook komen we staan D.V. woensdag 30 november in 
Pro Rege van 18.30-20.00 uur.  
 Om alvast te noteren: 
D.V. zaterdag 10 dec. Adventsconcert in de Herv. 
Dorpskerk te Oldebroek. Medewerkenden: Mannen-
koor “Con Amore” uit Elspeet, o.l.v. Peter Knikker, or-
ganist Jan Post. Kinderkoor de Nachtegaaltjes uit 

Elspeet, o.l.v. Gerjanne Wisse, organist Ruben van As-
selt. Algehele leiding ds. W.Roos te Doornspijk. Aan-
vang 19.30 uur.  
P.S. D.V. 29, 30 en 31 dec. weer oliebollenverkoop. Ze 
komen weer van bakkerij Jonker uit Oldebroek. Ver-
dere info volgt t.z.t. 
Comité Doornspijk 
 
Oosters Orthodoxen, broeders en zusters !? (IV) 
In de jaren waarin duidelijk onderscheid kwam tussen 
de Westerse kerk onder de paus van Rome en de Oos-
terse kerk onder de patriarch van Constantinopel 
vond een wonderlijke gebeurtenis plaats in Rusland. 
Het was nog enige tijd voordat de scheiding tussen 
Oost en West definitief en met banbliksemen weder-
zijds werd gerealiseerd. Dat was in 1054 waarbij de 
Oosterse kerk weigerde te onderschrijven dat de Hei-
lige Geest niet alleen van de Vader maar ook van de 
Zoon uitgaat (het zogenaamde filioque, het latijn voor 
‘en van de Zoon’). Het is de geschiedenis ingegaan als 
het grote schisma (scheiding).  De belijdenis van Nicea 
die zowel de Westerse als Oosterse kerk gebruikte be-
vatte de woorden: ‘En in de Heilige Geest Die Heere is 
en levend maakt, Die van de Vader uitgaat’. Over de 
Zoon werd niet gesproken, of het moest zijn dat de 
Heilige Geest met de Vader en de Zoon  aangebeden 
en verheerlijkt dient te worden. In ieder geval werd in 
1014 door paus Benedictus VIII toegevoegd ‘En de 
Zoon’, om te accentueren dat Vader en Zoon in gelijke 
relatie staan ten opzichte van de Derde Persoon van 
het Goddelijk Wezen. Overigens werd dit ook door Au-
gustinus eeuwen eerder al zo verwoord. Volgens de 
Oosters Orthoxe kerk zou dit onschriftuurlijk zijn om-
dat in Johannes 15:26 staat: ‘Maar wanneer de Troos-
ter zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, 
namelijk de Geest der waarheid, Die van de Vader uit-
gaat, Die zal van Mij getuigen’. Omdat uiteindelijk 
deze toevoeging niet middels een oecumenisch conci-
lie was tot stand gekomen zoals dat met Nicea wel het 
geval was maar op pauselijk gezag werd deze toevoe-
ging niet geaccepteerd door de Oosterse kerk. Men 
was en is daar zeer gehecht aan de traditie. Echter, de 
paus was dit keer niet abuis want in Romeinen 8:9 
heet de Heilige Geest  ‘de Geest van Christus’ terwijl 
we in Gal.4:6 lezen dat de Heilige Geest ‘De Geest 
Zijns Zoons’ wordt genoemd. 
Er was echter meer aan de hand voordat de paus de 
Oosterse kerk in de ban deed door een banbrief te de-
poneren inde Hagia Sophia te Constantinopel op 13 
juli 1054. Vanwege de aanvallen die de Noormannen 
deden in Italie wilde de paus samen met de keizer van 
het Byzantium de strijd aanbinden tegen de Vikingen 
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(zoals de Noormannen worden genoemd). De patri-
arch was tegen die samenwerking. Hij verweet de 
paus onbijbels handelen. Allereerst dat de geestelij-
ken in het westen geen baard droegen in tegenstelling 
tot de Oosters Orthodoxen. Vervolgens dat de Wes-
tersen bij de eucharistie (het heilig Avondmaal) onge-
zuurd brood gebruikten (de ouwel). De Oosters Ortho-
doxen gebruikten gewoon brood. Ook het feit dat 
priesters ongehuwd dienden te blijven was iets waar 
de Oosterse kerk niet aan deed.  
In het jaar 988 ging Volodimir (Wladimir, de voornaam 
die ook de Oekrainse president Zelensky draagt) de 
Grote over tot het christendom. Hij was tsaar van het 
gehele Russische rijk en had zijn residentie in Kiev.  
Er waren in het Russische rijk al veel eerder christen 
geworden. Daartoe had de keizer van Duitsland als-
mede keizers van het Byzantische rijk al veel eerder 
missionarissen uitgezonden. In 867 (ruim een eeuw 
voor de ‘bekering’  van Wladimir werd Kiev al ge-
noemd als bisdom van de Oosters Orthodoxe kerken. 
Echter alles in het geheim zoals dat gedurende de re-
formatie tot ca.1850 ook met de Roomse bisdommen 
in ons land het geval was. Blijkbaar ging dit alles schu-
ren in de onderlinge verhoudingen binnen het rijk en 
neigde de keizer er toe om ook één god te aanbidden 
daar dit de eenheid van zijn rijk het beste uit zou ko-
men. Inmiddels  stuurde Wladimir (volgens een le-
gende) gezanten naar het buitenland om zich te orien-
teren op de monotheistische godsdienst. Er werden 
gezanten gezonden naar Joden en Islamieten maar 
ook naar Rome en Constantinopel alwaar het chris-
tendom de heersende religie was. Wladimir besloot 
het christendom in te voeren in zijn rijk daar dat het 
beste paste en ook reeds bekend was. Maar niet op 
de wijze van de Westerse kerk  alwaar de paus van 
Rome heer en meester was maar op die van de Oos-
terse kerk waar de keizer het hoofd van de kerk was. 
Caeseropapisme (de keizer als vader van de kerk) 
heerste daar, zoals dat met een deftig woord ge-
noemd wordt. Wladimir hield graag het hef in handen. 
Dat staat en kerk samen verweven zijn (de periode 
van vervolging onder het communisme daargelaten) 
is tot op de dag van vandaag nog het geval. Dit wordt 
ook wel symphonia genoemd. Zoals wij wel spreken 
dat iets in goede harmonie leeft. De verhouding tus-
sen patriarch Kerill en president Poetin omtrent de 
oorlog tussen Rusland en Oekraine bevestigen dat. 
In 988 liet Wladimir zich dopen in Kiev en stichtte ver-
volgens kerken en allerlei christelijke instellingen als 
scholen en ziekenhuizen. Later is Wladimir heilig ver-
klaard en de beschermheilige geworden van Rusland 
en van ouders met grote gezinnen. Zelf had hij dat 

ook. Wat wil je met zeven vrouwen en een tal van con-
cubinaten? In 2016 nog onthulde president Poetin van 
Rusland net buiten het Kremlin te Moskou een groot 
standbeeld ter ere van deze(!) Wladimir waarbij hij 
het volgende sprak: ‘Het orthodoxe geloof waar hij 
toe overging vormt de gemeenschappelijke geeste-
lijke bron voor de volken van Rusland, Wit-Rusland en 
Oekraïne".  
Door de oorlog tussen Rusland en Oekraine zijn de 
verhoudingen van de kerken onderling danig ver-
stoord. Dat begon al na de ontbinding van de Sowjet 
Unie en de zelfstandigwording van Oekraine in de ne-
gentiger jaren van de vorige eeuw. Recent is vanwege 
de rol die patriarch Kirill in de Russisch-Oekrainsche 
oorlog speelde de Russisch Orthodoxe kerk te Amster-
dam van patriarch veranderd, namelijk die van Con-
stantinopel (Istanboel). Liever onder deze patriarch 
wiens kerkgmeenschap wegens de ontzettende chris-
tenvervolgingen door de islam nog maar piepklein is 
dan gehoor te geven aan de huidige leider van de Rus-
sische megakerk. Overigens hebben ook tal  van Rus-
sische priesters inmiddels hun onvrede over hun eigen 
patriarch aan het licht gebracht. Kirill ziet immers de 
oorlog als een ‘kruistocht’ omdat de Oekrainse kerk 
zich heeft losgemaakt van de Russische- en daardoor 
steeds meer neigt christelijke waarden en normen los 
te laten. In zijn bekend geworden preek die Kirill in 
maart jl. hield wijst hij met name op het feit dat Oe-
kraine steeds meer westers georienteerd is waarbij hij 
de sedert 2017in Kiev gehouden gaypride als voor-
beeld noemde. Echter de islamieten veroordelen –ja 
bestrijden- iets dergelijks ook maar daarmee kunnen 
we ons met hun godsdienstige beleving nog niet ver-
enigen. Verre daarvan. In zekere zin is dat ook het ge-
val met de Oosters Orthodoxe kerk. Men heeft daar in 
heel in de voorlezing der Heilige Schrift en het gezon-
gen lied in veel opzichten de woorden der zaken maar 
er is meestal niet de zaken der woorden…. Overigens 
hoeven we dan niet alleen naar die kerk te wijzen 
(Wordt vervolgd D.V). 
 
Bij de diensten 
Aanstaande zondag heb ik ’s morgens geruild met 
ds. D. Breure uit Kockengen. Hij is onder u geen onbe-
kende. ’s Middags willen we verder gaan met de be-
handeling van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Aan 
de beurt is artikel 2 dat handelt over de bron van de 
kennis Gods, namelijk de natuur waaruit we Zijn 
kracht en macht kennen maar bovenal de Schriftuur, 
waarin we Hem leren kennen in Zijn gerechtigheid en 
heiligheid maar ook in Zijn liefde en barmhartigheid. 
Gezegende diensten toegewenst. 
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Ter overdenking 
In Psalm 73:28 lezen we: ‘Maar mij aangaande, het is 
mij goed nabij God te wezen. Augustinus vertaalde: 
‘Het is mij een goed God aan te kleven’ (Gelezen in 
‘Bronnen bij de belijdenis van dr. C.A. Tukker). 
 
de redactie 


