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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 
09.30 uur ds. M. van Kooten (voorbereiding H.A.) 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Annemiek Stelwagen-Berkhout, Daniëlle Smit-Mulder 
en Karlijn Bronkhorst 
 
Doopsbediening 
Op 27 november mocht het teken en zegel van Gods 
genadeverbond worden ontvangen. In de prediking 
stonden we stil bij Job 14:1-4: ‘De mens van een 
vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust. 
Hij komt voort als een bloem en wordt afgesneden; 

ook vlucht hij als een schaduw en bestaat niet. Nog 
doet Gij Uw ogen over zulk een open; en Gij betrekt 
mij in het gericht met U. Wie zal een reine geven uit 
een onreine? Niet één.’ 
Boven de preek schreven we: ‘Jobs klacht over de ge-
boorte’ waarbij we stilstonden bij: 1.De mens van een 
vrouw geboren; 2.De Mens van een vrouw geboren; 
3.De mens uit God geboren. 
We stonden stil bij de armoede waarin wij en onze kin-
deren zijn geboren, namelijk het liggen onder het oor-
deel Gods. We mochten ook overdenken dat er Gode 
zij dank een Zoon is gegeven, weliswaar geboren uit 
een vrouw maar overschaduwd door de Heilige Geest. 
Zijn naam is Christus, Wiens komst in het vlees we bin-
nenkort hopen te gedenken. Hij, de Zondeloze is tot 
zonde gemaakt. Tenslotte dat er wedergeboorte 
noodzakelijk is wil het wel zijn voor de eeuwigheid. De 
wedergeboorte openbaart zich in het vertrouwen op 
de Zaligmaker, Die ons bekend gemaakt wordt door 
het zaad van de wedergeboorte hetwelk is Gods 
Woord. Eén keer geboren is wis verloren en tweemaal 
geboren, uitverkoren. Ouders, zult u veel van dat zaad 
strooien, in biddend opzien tot Hem Die de wasdom 
geeft? 
 
Bijbelavond 
Op D.V. woensdag 7 november zal er bijbelavond wor-
den gehouden in het Kerkerf. We lezen Hebreeen 11 
terwijl we na eerder bij het geloof van Abel en Henoch 
stil gestaan te hebben nu bij Noach willen stilstaan. 
Dat is ook nog eens adventsstof want Noach betekent 
troost. Is de enige troost niet gelegen in de ark des be-
houds? Iedereen(!!!) hartelijk welkom om 19.30 uur in 
het Kerkerf. 
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Censura morum 
Op D.V. 7 december, aansluitend aan de bijbelavond 
zal er van 21.00 tot 21.30 censura morum worden ge-
houden in de bovenzaal van het Kerkerf. 
 
Catechisaties 
De eerste maandagavond groep moet leren vraag en 
antwoord  93 van de Heidelberger Catechismus en 
maken de vragen en opdrachten van blz. 36 en 37 van 
LotL 1a. 
De tweede maandagavondgroep moet leren zondag 2 
van de Heidelberger Catechismus. 
De derde maandagavondgroep moet leren vraag en 
antwoord 125 van de Heidelberger catechismus en 
maken de vragen op blz. 39 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. 
 
Zondagsschool Abia 
Beste kinderen van de zondagsschool, 
We zijn alweer aangekomen in de adventsweken en 
jullie zijn druk aan het oefenen voor de kerstviering 
die zal plaatsvinden op 1e kerstdag, zondag 25 decem-
ber om 19.00u.  
Graag willen we op zondag 4 december en zondag 18 
december gezamenlijk oefenen in ‘t Kerkerf. Allemaal 
hartelijk welkom! 
Zondag 11 december zal er geen zondagsschool zijn 
i.v.m. de bediening van het Heilig Avondmaal. 
Hartelijke groetjes het team van zondagsschool Abia 
 
JV Timotheüs -16  
D.V. Dinsdag 6 december  is er weer JV. Van 19:00-
20:30.  
Graag heten we je weer van harte welkom! We heb-
ben een leuke vaste kern, sommigen komen af en toe. 
We merken dat in onze leeftijdsgroep bijbaantjes en 
school veel tijd vragen. De JV is echter een laagdrem-
pelige en gezellige avond om andere jeugd uit de ge-
meente te ontmoeten. Jullie groeien op met dezelfde 
missie: het navolgen van de Heere Jezus. Hoe mooi is 
het om dat samen met leeftijdsgenoten te doen? De 
vriendschappen die je nu hebt vormen je voor de toe-
komst!  Aangezien vooral ouders dit lezen; wilt u het 
doorgeven? 
Groeten Johan en Wijnand. 
 
 
 
 
 

Mannenvereniging 
Op DV dinsdag 6 december hopen we als mannenver-
eniging elkaar weer te ontmoeten.  
Deze vergadering zal de Bijbelstudie uit de Hervormde 
Vaan van november 2022 behandeld worden. André 
Dorst zal de Bijbelstudie, Openbaring 7,  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 
 
Begroting 2023  
In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering is de 
begroting voor 2023 van de diaconie en van de kerk 
vastgesteld. In de week van 5 tot en met 9 december 
liggen deze begrotingen voor de gemeente ter inzage. 
Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken 
wilt dan vooraf een afspraak maken met de penning-
meester van het betreffende college?  
G. van der Zande, 0577-401475 (diaconie) 
W. Polinder, 0577-492910 (kerk) 
 
Financiële verantwoording  
Zoals u misschien gemerkt heeft hebben we een ge-
ruime tijd geen collecteopbrengsten van de kerk ge-
publiceerd in de Kerkbode. Dat willen we nu alsnog 
doen van de maanden januari t/m oktober. Vanaf he-
den willen we ook proberen om dat structureel te 
gaan doen. 
Hierbij opbrengsten per maand: 
Januari: Kerk € 2.487,15 / IPP € 2.053,25 / Extra kerk: 
€ 895,51 / Giften per bank € 147,- 
Februari: Kerk € 1.840,05 / IPP € 1.800,15 / Extra 
kerk € 680,79 / Giften per bank € 250,- 
Maart: Kerk € 2.424,29 / IPP € 2.178,88 / Extra kerk € 
452,72 / Giften per bank € 180,- / Gift contant € 10,- 
via ouderling Mulder 
April: Kerk € 2.385,34 / IPP € 2.425,90 / € Extra kerk € 
835,07 / Giften per bank € 135,- / Giften contant: € 
20,- via ouderling Mulder, € 90,- via ouderling Fijan, € 
150,- via Ds. Van Kooten 
Mei: Kerk € 2.876,36 / IPP € 2.478,29 / Extra kerk € 
674,97 / Giften per bank € 162,- 
Juni: Kerk € 2.558,39 / IPP € 2.029,29 / Kerk extra € 
543,85 / Giften per bank € 255,- 
Juli: Kerk € 2.547,65 / IPP € 2.334,45 / Kerk extra € 
1.057,27 / Giften per bank 15,- 
Augustus: Kerk € 1.841,38 / IPP € 1.747.28 / Kerk ex-
tra € 771,70 / Giften per bank € 422,- 
September: Kerk € 2.491,05 / IPP € 1.757,07 / Kerk 
extra € 844,78 / Giften per bank € 750,- 
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Oktober: Kerk € 2.794,38 / IPP € 2.418,53 / Kerk ex-
tra: € 950,96 / Giften per bank: € 1.155,- 
Tot slot vermelden we ook nog wat de dankdagcol-
lecte totaal opgebracht heeft, namelijk een bedrag 
van € 11.012,77 
Alle gevers en geefsters na de Heere hartelijk dank 
voor uw bijdragen het afgelopen jaar. 
Penningmeester College van Kerkrentmeesters 
 
Radio Oranjehof 
Op D.V. maandag 4 december zal er een uitzending 
zijn waarin mw. I. de Vogel voorleest. De uitzending 
begint om 10.30 uur. Op D.V. woensdag 7 december 
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.  
 
Oranjehofkoor 
Het Oranjehofkoor oefent op woensdag 7 december 
en beginnen 14.30. Dus niet om 15.30 zoals gewoon-
lijk, maar een uur eerder.  Nieuwe data worden in de 
volgende kerkbode vermeld. Zingt u mee? Hartelijk 
welkom. We oefenen nu enkele psalmen en geeste-
lijke liederen voor de Kersttijd. Dan hopen we vooraf-
gaand aan de kerstmaaltijden van 14 en 15 december 
van de Oranjehof een uitvoering te geven.                                                                      
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. Mee-
doen is eenvoudig. Het kost u niets extra maar het le-
vert heel veel geld op voor het goede doel. Dit jaar is 

het bestemd voor onderwijs aan jongeren in Bangla-
desh, project van de Stichting Woord en Daad. Heeft 
u nog vragen over deze actie? Bel gerust met Elly van 
de Werfhorst, 06-51001442. 
 
Oosters Orthodoxen, broeders en zusters !? (VI) 
Zoals onder ons zowel bij Rooms Katholieken als bij  
protestanten het Kerstfeest de meeste belangstelling 
geniet is dat bij de Oosters Orthodoxen anders. Daar 
ligt de nadruk op Pasen, de herdenking van de opstan-
ding van de Heere Jezus. Nog meer dan bij de Rooms 
Katholieken gaat deze viering gepaard met veel litur-
gische toeters en bellen. Overigens kende de Rooms 
Katholieke kerk in vroeger dagen ook de vreemdste 
gebruiken. Met hemelvaart werd in de grotere kerken 
een christusbeeld omhooggetakeld waarom in som-
mige kerken nog een ‘hemelgat’ is te vinden zoals de 
Martinikerk van Groningen. Het heeft wel eens een le-
ven gekost wanneer het ‘christusbeeld’ naar beneden 
tuimelde. Ook met Pasen kende Rome vanouds het 
(on)nodige uiterlijk vertoon. Waar in de Grote kerk te 
Montfoort de kerkvoogdij vanouds vergaderde was 
vroeger de heilige grafkapel. Daar werd op Goede Vrij-
dag in oude tijden het beeld van Christus van het kruis 
gehaald dat in het koor hing en vervolgens in een nis 
gelegd in die kapel. Deze nis die nog steeds te zien. Op 
Stille zaterdag hing er dus een kruis zonder beeld. Op 
Paasmorgen werd dat beeld in het wit gekleed door 
de kerk geleid als teken dat Christus verrezen is. De 
rest van het jaar hing het beeld weer aan het kruis. 
Binnen de Oosters Orthodoxe kerk is – naar de betite-
ling orthodox, vasthoudend aan de traditie- nog 
steeds veel ceremonie. Binnen de Oosters-othodoxe 
kerk kent men een paasikoon. Dat is de afbeelding van 
Christus die uit de muil van een vis is gespuwd, refe-
rerend aan Jona die door de Heere Jezus wordt ge-
noemd als Zijn type toen deze uit de buik van de vis 
werd uitgespuwd. Ook is Christus afgebeeld met in de 
rechterhand een staf en een vaandel waarop het kruis 
is geschilderd. Niet zozeer als symbool van verzoening 
maar overwinning van de dood. Met de linkerhand be-
vrijdt Hij Adam uit de muil van de dood alsmede Eva, 
Mozes en David. Zij die allen uit het dodenrijk moch-
ten opstaan door Christus opstandingskracht.  Men 
kent eveneens een epitafion, dat is een doek waarop 
de graflegging van de Heere Jezus wordt afgebeeld. 
Op Stille zaterdag wordt dat epitafion in de morgen 
met bloemen versierd en in processie de kerk inge-
bracht waar het middenin blijft staan tot de middag. 
Want dan wordt het achter een wand die bestaat uit 
vele ikonen (de ikonostase) neergezet. Vijftien schrift-
lezingen vinden vervolgens plaats. Om 23.30 uur op 
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stille zaterdag begint de nachtdienst. De kerkgangers 
komen met brandende kaarsen naar de kerk. Achter 
de wand (ikonostase) in de kerk wordt het engelenlied 
der opstanding gezongen. Daarna gaan in die wand 
drie deuren open en komen de priesters tevoorschijn. 
De een met een kruis, een ander met de paasikoon en 
een laatste met drie brandende kaarsen. Vervolgens 
gaat iedereen naar buiten en gaat de kerkdeur dicht. 
Driemaal loopt men om de gesloten kerk en komt dan 
bijeen voor de hoofdingang. Een priester klopt men 
zijn staf op de deur en vanuit de kerk klinkt een lied 
dat Christus is opgestaan. Vervolgens gaat de deur 
open, de klokken beginnen te beieren, wordt het 
Paasevangelie gelezen en volgt de paasjubel waarbij 
de priester roept: ‘Christos woskresse!’ (Christus is 
opgestaan!) waarna alle aanwezigen aansluiten met 
‘wo istinu woskresse!’ (Hij is waarlijk opgestaan!’), dit 
alles gepaard gaande met het schudden van de wie-
rookvaten. Zo was het ook het geval dit jaar toen Poe-
tin pasen in Moskou vierde. Patriarch Kerill riep: 
‘Christos woskresse!’ en Poetin antwoordde: ‘Wo is-
tinu woskresse!’. In de kerk vindt met Pasen ook het 
eierenritueel plaats. Dat wil zeggen dat er een grote 
bak met hardgekookte eieren staat die allemaal rood 
zijn gekleurd en voorzien van een kruis. Rood stelt het 
bloed van Christus voor en verder moeten de eieren 
het koude harde graf van Christus voorstellen. Daarna 
mag elke kerkganger een ei tegen het ei van een ander 
stoten, waarbij deze stuk gaat. Dit betekent symbo-
lisch de opstanding van de Zaligmaker. Paaseieren 
hebben dus niet alleen een functie in de seculiere we-
reld waar ze iets moeten verbeelden van het voorjaar 
waarin de vogeltjes een ei leggen. In de Oosters Or-
thodoxe kerk heeft een ei dus een liturgische functie. 
Vandaar dat het gewoon is dat de Poetin de patrarch 
een paasei aanbiedt. 
Een andere christelijke gedenkdag is de herdenking 
van de doop van de Heere Jezus. Deze valt gelijk met 
Drie-Koningen maar daaraan besteedt de Oosters-Or-
thodoxe kerk geen aandacht. Deze zondag wordt The-
ofanie genaamd, de verschijning van God Die vanuit 
de hemel tot Zijn Zoon zegt: ‘Deze is Mijn geliefde 
Zoon in Welke Ik Mijn welbehagen heb’. Na de kerk-
dienst gaan de kerkgangers met de geestelijken in 
processie naar het dichtstbijzijnde water. Wanneer 
het gevroren heeft wordt er een gat in het ijs geslagen 
en het water gezegend door de priester. Dit geze-
gende water wordt in flessen mee naar huis genomen 
en gebruikt voor het zegenen van huizen en familiele-
den. Ook vindt er –het is dan begin januari!!!- een duik 
plaats in het koude water. Mogelijk is de zogenaamde 
‘nieuwjaarsduik’ die we in ons land kennen daarvan 

afgeleid. In sommige Oosters-Orthoxe gemeenten  
wordt er een kruis in het water geworpen die men dan 
achterna mag zwemmen. Degene die het kruis het 
eerst te pakken krijgt heet de gelukkige man van het 
jaar te zijn. Wat een droevige vertoning… 
(Slot volgt D.V.) 
 
Betrekkelijk 
Toen ik maandagavond naar het Kerkerf liep om te ca-
techiseren zag ik dat ‘miniatuur Elspeet’ weg was uit 
de pastorietuin. Kerk, molen en een paar boerderijen 
waren verdwenen. Een kleine lege vlakte met grind 
was over, alsmede  de afgehouwen stam van de kas-
tanjeboom die enkele maanden geleden werd verwij-
derd vanwege ziekte. Ik wist dat het ‘dorp’ voor de 
winter geborgen moest zijn omdat het herfst- en win-
terweer niet goed is voor al die houten gebouwtjes. 
Ook dat men na hier en daar wat opknap-  en schilder-
werk het weer terug zal komen bij leven en welzijn.  
Ondertussen bepaalde zowel de afgehouwen tronk 
als het verdwenen dorp me ook bij de betrekkelijkheid 
en de vergankelijkheid van het leven. Te meer raakte 
me dit omdat maandagmiddag toen ik op ziekenbe-
zoek ging, onderweg op het klassieke radiozender 
hoorde vertellen dat Gerwin Hoekstra, de organist van 
de Grote kerk van Leeuwarden op 30-jarige leeftijd 
was overleden aan de gevolgen van kanker. Men liet 
na die droeve mededeling een opname horen waarop 
Gerwin een compositie van Bach speelde onder het 
arrangement van Marcel Durpré op zijn eigen ver-
trouwde Muller- orgel. Het was het bekende koraal 
‘Jesus Joy of man’s desiring’ oftewel ‘Jesu bleibet 
meine Freude’. Het raakte me diep. Wij vallen allen af 
als een blad maar Jezus Christus blijft Dezelfde, giste-
ren en heden in der eeuwigheid. De afgehouwen 
tronk deed me denken aan de woorden van Jesaja: 
‘Want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen 
tron van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal 
Vrucht voortbrengen. En op Hem zal de Geest des 
HEEREN rusten, De Geest der wijsheid en des ver-
stands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest 
der kennis en der vreze des Heeren’ (Jes.11:1-2). Die 
Scheut, die Spruit is niemand anders dan Jezus van 
Wie dat Duitse lied zingt (met Nederlandse vertaling 
van Dick Wursten): 
 
Jesus bleibet meine Freude, 
Meines Herzens Trost und Saft, 
Jesus wehret allem Leide, 
Er ist meines Lebens Kraft, 
Meiner Augen Lust und Sonne, 
Meiner Seele Schatz und Wonne; 
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Darum lass' ich Jesum nicht, 
Aus dem Herzen und Gesicht. 
  
Jezus zal mijn vreugde blijven, 
balsem voor mijn hart, en troost; 
Jezus hoedt mij ook in 't lijden, 
Hij is van mijn leven de kracht, 
van mijn ogen de lust en de zon, 
Hij is mijn zieleschat en hoogst genot; 
Daarom zal Jezus altijd in mijn hart 
en nooit uit mijn ogen zijn 
 
Bij de diensten 
Komende zondag hopen we elkaar tweemaal te mo-
gen ontmoeten rondom het woord des Heeren. In de 
morgendienst zal er voorbereiding zijn op de bedie-
ning van het Heilig Avondmaal. We hopen Jesaja 61 te 
lezen. In de middagdienst willen we verder gaan met 
de behandeling van de Nederlandse Geloofsbelijde-
nis. Aan de beurt is artikel 3 waar gesproken wordt 
over de waarde en de kracht van Gods Woord. Niet 
mensen die iets geschreven hebben over God zoals 
men ons in de moderne theologie voorhoudt maar 
God die tot mensen spreekt. Gezegende diensten toe-
gewenst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ter overdenking 
Naar aanleiding van de adventspreek jongstleden zon-
dag geef ik u een citaat door van dr.H.F.Kohlbrugge 
waarin hij op de hem eigen wijze spreekt van het huis 
dat niet David mocht bouwen, Salomo niet kon bou-
wen maar Christus door Zijn arbeid in daad en lijden 
verwerkelijkt heeft: ‘Wonderlijk huis. Elke vloer heet 
barmhartigheid en elke kamer genade, elke wand ver-
zoening, elke zondering eeuwige trouw, elk vloertapijt 
wonder voor en wonder na, elk rustbed eeuwige 
liefde, elke tafel overvloed, elke bekleding gerechtig-
heid, elke deurpost sterkte in de Heere, elke deur heil 
en open voor u (…) al wat men hier inademt is vreugde 
en vrede(…) de koning is in alle vertrekken en ant-
woord niets dan goede en troostrijke woorden. Hier is 
eeuwig licht al is het buiten duisternis… de naam van 
het geheel is ‘alzo lief heeft God onbruikbare stenen 
gehad’. 
 
de redactie 


