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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 27 november 2022 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. M. van Kooten (Heilige Doop) 
 
D.V. woensdag 30 november 2022 
19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing) 
 
Collecten 
1.Fonds christelijke doeleinden 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Morgendienst Annemiek Stelwagen, Willie van de 
Brug en Thirza de Greef. Middagdienst Erica Koetsier 
en Julia de Weerd 
 
 

Bijbellezing 
Komende woensdag hopen we de serie Bijbellezingen 
over Daniel te vervolgen. Dit keer het elfde hoofdstuk. 
Iedereen hartelijk welkom om 19.30 uur. 
 
Catechisatie 
De eerste maandagavond groep moet leren vraag en 
antwoord  59 van de Heidelberger Catechismus en 
maken de vragen en opdrachten van blz. 32 van LotL 
1a. 
De tweede maandagavondgroep moet maken de vra-
gen en opdrachten op blz.15 van ‘De enige troost’. 
De derde maandagavondgroep moet leren vraag en 
antwoord 124 van de Heidelberger catechismus en 
maken de vragen op blz. 35 van LotL 4b. 
De vrijdagavondgroep moet leren de vragen op blz.26 
van Hellenbroek (dl.1) en maken de opdrachten op 
blz.28 en 29. 
 
Collecteren tijdens dienst 
De kerkenraad heeft besloten om met ingang van aan-
staande zondag weer op de oude wijze te gaan collec-
teren. Dus twee collecten tijdens de dienst en 1 col-
lecte bij de uitgang. Alleen voor de galerijen blijven de 
zakken bij de uitgang staan en gaan ze niet rond. We 
wijzen u nog op de hygiënemaatregelen, zoals het 
desinfecteren bij binnenkomst.   
 
JV 16+ Maranatha 
Ha Jongens en meiden,   
We hebben een eerste fijne avond gehad! En bij deze 
nodigen we jullie en allen die er niet waren, van harte 
uit om te komen op de volgende JV 16+ avond. Neem 
elkaar mee om samen een goede en gezellige avond 
te hebben!  

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Dit willen we houden op D.V. dinsdagavond 29 de-
cember 2022 om 19:30 u in de bovenzaal van het ker-
kerf. Van harte welkom! 
Groeten Peter, Dinand en Gerwin 
 
Gebedskring 
Op D.V zaterdag 26 november hopen we om 21.00 uur 
in het Kerkerf de maandelijkse Gebedskring te hou-
den. Na een gedeelte uit Gods Woord te hebben gele-
zen is er gelegenheid tot Gebed en daarna zingen we 
enkele psalmen. U/jij bent van harte welkom. 
 
Herinnering 
Er zijn nog een aantal mensen die hun vrijwillige bij-
drage (deels) en/of de bijdrage aan de solidariteitskas 
nog niet hebben overgemaakt. Via deze wijze vragen 
we u vriendelijk of u als u het bedrag nog niet voldaan 
hebt dit alsnog over te maken. Met vriendelijke groet, 
College van Kerkrentmeesters 
 
Streamen kerkdienst 
Sinds het uitbreken van corona zijn we begonnen met 
beelduitzendingen en hebben dit altijd gestreamd via 
het platform Kerkdienstgemist. Nu hebben we beslo-
ten om dit om te zetten naar Kerkomroep. Daar kon 
altijd al live meegeluisterd worden, en sinds een paar 
weken kan er ook live meegekeken worden. Dat bete-
kent dat we per 1 januari stoppen met Kerkdienstge-
mist. Dus diegenen die nog gebruikmaken van Kerk-
dienstgemist hierbij het vriendelijke verzoek om over 
te stappen naar Kerkomroep. 
Met vriendelijke groet, 
College van Kerkrentmeesters 
 
Collecte hervormingsavond 
De collecte in de Hervormingsdienst voor de SEZ heeft 
het mooie bedrag opgebracht van € 945,45. Hartelijk 
dank. 
 
Radio Oranjehof Elspeet  
D.V 28 november uitzending van voorlezen door mw. 
I. de Vogel.  
D.V. 30 november door dhr. C.A. van ’t Noordende het 
zesde 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 hier-
over 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 
Het Oranjehofkoor oefent op woensdag 30 november 
en beginnen om 15.30 uur.  We oefenen ook op 7 de-
cember maar beginnen dan om 14.30 uur. Nieuwe 
data worden in de volgende kerkbode vermeld. Zingt 
u mee? Hartelijk welkom. We oefenen nu enkele psal-
men en geestelijke liederen voor de Kersttijd. Dan ho-
pen we voorafgaand aan de kerstmaaltijden van 14 en 
15 december van de Oranjehof een uitvoering te ge-
ven. Met een  hartelijke groet, C.A. van ’t Noordende. 
 
Vernieuwde kerstpostactie 
Helaas kan het comité van Stichting Stéphanos dit jaar 
geen kerstpostactie verzorgen in Elspeet. In overleg 
met hen wordt de kerstpostactie dit jaar overgeno-
men door de comité's van Woord en Daad uit Uddel 
en Garderen. De actie is nu iets anders. U hoeft dit jaar 
helemaal geen kerstpostzegels te kopen. U kunt al uw 
kerstpost, dus voor heel Nederland, ongefrankeerd in-
leveren bij MAX Welzijnswinkel aan de Staverdense-
weg 17. U betaalt de postzegel aan ons. Per kaart is dit 
€ 0,91. Dit is hetzelfde tarief als bij PostNL. Wilt u de 
kaarten en het geld afgepast in een tasje inleveren? 
De periode van inzameling is van maandag 12 decem-
ber t/m woensdag 21 december tijdens openingstij-
den 
(9.00-17.00 uur) van MAX Welzijnswinkel. Meedoen is 
eenvoudig. Het kost u niets extra maar het levert heel 
veel geld op voor het goede doel. Dit jaar is het be-
stemd voor onderwijs aan jongeren in Bangladesh, 
project van de Stichting Woord en Daad. Heeft u nog 
vragen over deze actie? Bel gerust met Elly van de 
Werfhorst, 06-51001442. 
 
Het Venster 
Kerstbijeenkomst 
D.V. vrijdag 16 december 2022 is er een kerstbijeen-
komst bij Het Venster. Samen de geboorte van de 
Heere Jezus gedenken.  
Vanaf 10.00 uur is er inloop met koffie of thee. De 
kerstbijeenkomst begint om 10.30 uur. We luisteren 
naar een meditatie, een kerstverhaal, zingen kerstlie-
deren en er worden gedichten voorgedragen. Om 
12.00 uur is er een lunch. ’s Middags staat er een mu-
zikale bijdrage op het programma door leerlingen van 
de Ds. de Ridderschool. U wordt van harte uitgeno-
digd om hierbij aanwezig te zijn!  
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Plaats: Het Venster, Elburgerweg 15, 8071 TA Nun-
speet. Tijd: van 10.30 – 14.30 uur. Kosten: €10,00 Op-
gave uiterlijk maandag 12 december. Tel. 0341-
257242 of via de mail g.vdwerfhorst@hetvenster-
nunspeet.nl 
 
Gastvrouw weeksluiting 
Elke zaterdagavond is er een weeksluiting in Het Ven-
ster. Met elkaar de week afsluiten, samen zingen en 
samen bidden en er wordt een meditatie gehouden. 
Tijdens de weeksluiting is er een gastvrouw, zij ont-
vangt de mensen en heet allen welkom. Zij zorgt voor 
koffie en thee na afloop en er kan nog wat worden 
doorgepraat over de avond of gewoon over de dage-
lijkse dingen. Bij de weeksluitingen is ontmoeting een 
belangrijk aspect.  
Bent u enthousiast geworden voor deze vacature of 
wilt u informatie, neemt u dan contact op met Geusje 
van de Werfhorst  T 0341-257242 of stuur een email 
naar  
g.vdwerfhorst@hetvenster-nunspeet.nl 
 
Oosters Orthodoxen, broeders en zusters !? (V) 
Met de protestanten hebben de Oosters-Orthodoxen 
en Rooms Katholieken de drie oeucumenische ge-
schriften als basis van het belijden, te weten de Twaalf 
artikelen, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de belij-
denis van Athanasius.Toch zijn er grote verschillen 
met protestanten (op gereformeerde grondslag) en 
Rooms Katholieken. 
Eerst de verschillen met de Rooms Katholieken; 
*In de Oosterse kerk kerk wordt de paus niet als hoofd 
der kerk beschouwd, evenmin als plaatsvervanger van 
Christus op aarde.  
*Het celibaat is er in de Oosterse kerk alleen maar 
voor de bisschoppen. Priesters hebben dus het recht 
om te trouwen en het is niet uitzonderlijk dat het 
ambt overgaat van vader op zoon. 
*Een orgel wordt in de kerk niet gebruikt.  
*Men kent geen beelden maar schilderijen van Chris-
tus en de heiligen, de iconen. Deze schilderijen heb-
ben een gelijkwaardige functie als het luisteren naar 
de Heilige Schrift. Men baseert zich op een uitspraak 
van de kerkvader Basilius die zei:. "Zoals de waarheid 
van het geloof zich aan de oren openbaart, zo open-
baart zij zich aan de ogen via de icoon" Echter…dat 
zegt Basilius maar niet de Bijbel! 
*Tijdens de dienst staat men. Er zijn derhalve geen zit-
plaatsen. 
*Men kent geen vagevuur zoals de Rooms Katholie-
ken. Desondanks wordt er wel gebeden voor het zie-
leheil van de overledenen. 

*De doop (ook van kleine kinderen) geschiedt door 
onderdompeling en niet door besprenging. 
*Zeven maanden na de doop vindt een zogenaamde 
myronzalving plaats. Bij de Rooms Katholieken ge-
schiedt het zalven direkt bij de doop wanneer met 
zalfolie een kruisje op het hoofd van het kind wordt 
gemaakt. 
*Men kent geen laatst oliesel zoals de Rooms Katho-
lieken vlak voor iemands dood. Wel de ziekenzalving, 
maar deze vindt plaats in de kerk in tegenwoordigheid 
van een bepaalde zieke. 
*Men kent niet als bij de Rooms Katholieke eucharis-
tie een ouwel, ongezuurd brood, maar gedesemd zo-
als dat ook bij de protestanten het geval is. 
*Iets heel merkwaardigs bij de Oosters Orthodocen is 
ook de ‘liturgie van de straathoek’’. Deze blijkt afkom-
stig te zijn van Johannes Chrysostomus een toonaan-
gevend theoloog uit de vroege kerk. Het houdt in dat 
elk christen geld op zak moet hebben om een arme 
wat te kunnen geven. Echter dient dit wel in het ver-
borgene te gebeuren, zonder dat iemand het ziet…. 
Men kent geen diakenen of diakonie maar iedereen in 
de kerkelijke gemeente dient diaken te zijn. 
*Overeenkomstig met de Rooms Katholieken hebben 
de Oosters Orthodoxen  dat de traditie een grote rol 
heeft. Zij gaan er vanuit dat Christus Zijn wereld de 
kerk gaf en dat de kerk aan de wereld de bijbel gaf. 
Echter de Bijbel moet wel gelezen worden door de bril 
van de traditie. De apostelen en hun opvolgers bewa-
ken die. Hier geldt geen Schrift met Schrift vergelijken 
zoals onder de protestanten het geval is. 
*Wat men ook met de Rooms Katholieken gezamen-
lijk heeft is dat er geen vrouw als priester wordt  ge-
accepteerd omdat deze een vertegenwoordiger van 
Christus is Die een mannelijke modaliteit is. Hier spre-
ken de ‘zwijgteksten’ zoals onder de protestanten op 
gereformeerde grondslag geen rol derhalve. 
*Ook heeft men met Rome gemeen dat men er van 
uit gaat dat Maria na Christus geen kinderen heeft ge-
had nadat ze met Jozef trouwde. Deze opvatting is 
overigens ook wel te vinden onder de gereformeerde 
theologen blijkens o.a. de Kanttekeningen op de Sta-
tenvertaling. Wanneer in de Schriften gesproken 
wordt van broeders en zusters van Christus wordt dat 
steevast in de kanttekening aangemerkt als bloedver-
wanten zoals neven en nichten. Evenwel kennen zij 
niet de Rooms Katholieke dogma’s zoals Maria’s on-
bevlekte ontvangenis en Maria’s hemelvaart. 
Betreffende de verschillen met het protestantisme op 
gereformeerde grondslag moet worden opgemerkt 
dat men de prediking van het woord niet fundamen-
teel acht. De liturgie staat in het middelpunt. Het 
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kerklied en de lezingen uit de Schriften zonder nadere 
uitleg. Mag er bij de Rooms Katholieken bij elke dienst 
een preek zijn van zeven minuten (op advies van de 
huidige paus) bij de Oosters Orthodoxen staat de 
eventuele preek helemaal in de marge en behoort 
niet bij de liturgie. Vaak wordt er helemaal niet ge-
preekt. De aanbidding staat centraal. Voor dogma’s 
en dergelijke heeft men derhalve geen aandacht.  Het 
grote dogma is de Drie-eenheid Gods en het houden 
aan de oude liturgie. Vandaar dat de naam orthodox 
een andere lading heeft als binnen het protestan-
tisme.  Orthodoxie heeft meer te maken met de 
rechte doksa, het prijzen en eren van God, dan de 
rechte dogma. De nadruk op de liturgie betekent dat 
er niet een duidelijke leer is van de rechtvaardiging 
van de goddeloze. Trouwens de verzoening door het 
bloed van het Lam staat niet in het middelpunt on-
danks de diverse kruisverheffingen die men kent. Het 
kruis wijst niet zo zeer op het feit dat de Heere Jezus 
leed en stierf voor de zonden maar als teken van over-
winning op de dood. Pasen is dan ook het hoofdfeest 
van het kerkelijk jaar.  De verkiezing tot het heil is on-
der de Orthodoxen niet aan de orde. Wel –zoals de 
Remonstranten leerden- de voorkennis van God van 
wie geloven zullen… Maar ook de verdienstelijkheid 
van goede werken zoals de Rooms Katholieken voor-
houden is niet aan de orde. Het houden aan het ritu-
eel staat centraal. Daardoor zou wel eens van toepas-
sing kunnen zijn wat de Heere Jezus tot de Samari-
taanse vrouw zei: ‘Gijlieden aanbidt wat gij niet weet!’ 
(Joh.4:22). 
Er is niet de nadruk zozeer op het persoonlijke heil wat 
toch een schriftuurlijke zaak is. Noch de nadruk op de 
rechtvaardigingsleer die het gereformeerd protestan-
tiseme kenmerkt, noch de heiligingsleer die Rome ka-
rakteriseert heerst in de kerk. Ook kent men niet zo-
zeer zendingsdrang. Het gaat meer om de eigen ge-
meenschap. Vluchten uit de kilheid van de harde, 
brute wereld naar de warmte en schoonheid van de 
liturgie. Niet zozeer de leer maar de sfeer. Maar dat is 
niet alleen het geval bij de Oosters-Orthodoxen. 
(Wordt vervolgd D.V.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de diensten 
Komende zondag is de eerste adventszondag. We wil-
len ’s morgens 2 Samuel 7 lezen en bij de bediening 
van de Heilige Doop Job 14. Gezegende diensten toe-
gewenst. En vergeten we vooral niet dat er tweemaal 
dienst is….Graag verwijs ik de ‘slordige’ kerkgangers 
op het citaat van Luther ter overdenking. 
 
Ter overdenking 
Waar het woord openlijk wordt vervolgd, daar wil het 
zijn; en waar het vrij en openlijk is, daar wil men het 
niet hebben (Maarten Luther) 
 
de redactie 


