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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 2 april 2023 
09.30 uur ds. J. Lohuis te Scherpenisse 
15.00 uur ds. J. Lohuis 
 
D.V. vrijdag 7 april 2023 
09.30 uur ds. M. van Kooten 
15.00 uur ds. M. van Kooten 
 
Collecten 
2 april 
1.Diaconie 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats 
7 april 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk 
Van harte aanbevolen 
 

Kinderoppas 
2 april 
Tineke van de Top-van Renselaar, Gerriëlle van de 
Steeg  en Louïsah Huisman 
7 april 
Erica Koetsier-Schuiteman en Julia de Weerd 
 
Zondagsschool 
Beste kinderen van de zondagsschool, Op 1e Paasdag, 
D.V. zondag 9 april, willen we graag een gezamenlijke 
Paasviering houden in de kerk. Jullie hebben daarvoor 
in je eigen groep een lied of gedicht geoefend. We wil-
len graag ook jullie ouders, broer(s) en zus(sen) uitno-
digen om hierbij aanwezig te zijn. En natuurlijk zijn 
eventuele overige belangstellenden van harte wel-
kom. Er kan ook thuis meegekeken worden. We zien 
uit naar jullie komst! Het zal, zoals gewoonlijk, rond 12 
uur afgelopen zijn.  
Hartelijke groet het team van de zondagsschool 
 
Passie- en Paasconcert Elspeets Mannen Ensemble 
Op DV zaterdag 8 april (stille zaterdag) geeft het El-
speets Mannen Ensemble o.l.v. Dick van Asselt een 
Passie- en Paas-concert in de Hervormde dorpskerk in 
Elspeet. Het Ensemble verzorgt met grote regelmaat 
optredens door het hele land. Tijdens deze optredens 
mogen zij vaak ervaren dat veel mensen bemoedigd 
worden door hun zang en door de teksten van de lie-
deren die zij zingen. 
Aan het concert werken een aantal bekende musici 
mee: Hoboïste Evelyn Heuvelmans, organist Jan Post 
en aan de vleugel Hugo van der Meij. Deze musici zul-
len deze avond ook een aantal muzikale intermezzo’s 
uitvoeren. Daarnaast is er ook rekening gehouden 
met het publiek dus is er ook ruimte voor samenzang.  

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl


 

 

2 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

Ds. van Kooten, predikant van de PKN gemeente van 
Elspeet, zal deze avond de opening en sluiting verzor-
gen. De toegang tot het concert is gratis en dit is mede 
mogelijk gemaakt door de vele sponsoren die tegen 
vergoeding een advertentie hebben geplaatst in het 
programmaboekje. Deze vergoeding zal gebruikt wor-
den voor de onkosten van het concert en het bedrag 
dat daarna overblijft zal worden overgemaakt naar de 
Voedselhulp Nunspeet. Na afloop van het concert zal 
er ook een collecte zijn voor deze organisatie. De aan-
vang van het concert is 19.30 uur. 
 
Zangavond met bovenstem in Elburg 
Op D.V. 15 april 2023 is er een zangavond in de Grote 
Kerk te Elburg. Er is psalmzang met bovenstem. De 
avond begint om 19.30 uur (kerk open vanaf 19.00 
uur).  
Parkeren: ’t Schootsveld 
De collecte van deze avond komt volledig ten bate van 
stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. De 
kosten zijn gesponsord. 
Opening, meditatie en sluiting door ds. IJ.R. Bijl. 
Organist: Pieter Heykoop  
Medewerking door de bovenstemgroepen uit Wad-
dinxveen en Wouterswoude. 
 
Toeren over de Veluwe 
Auto- en fietspuzzeltocht t.b.v. Stichting Ontmoeting 
Op Tweede Paasdag (10 april) hoopt comité Nunspeet 
van Stichting Ontmoeting weer een autopuzzelrit te 
organiseren. Nieuw: dit jaar is er ook een fietspuzzel-
tocht. 
Starten is mogelijk tussen 13.30 en 14.30 uur bij Ker-
kelijk Centrum De Rank, Mazenhofstraat, Garderen en 
bij Ger. Gem. Elspeet, Nachtegaalweg 11, Elspeet 
De inschrijfkosten zijn € 10 per auto en € 2,50 per fiet-
ser (max. € 10 per gezin). Onderweg kunt u koffie, fris 
en iets erbij kopen. Ook zijn er verkooptafels.  
 
Regioavond vereniging Een Handreiking 
Als regio Veluwe van vereniging Een Handreiking hou-
den we D.V. op 12 april 2023 weer een regioavond! 
De avond wordt gehouden op een nieuwe locatie: de 
Oenenburgkerk, Vlierweg 79 te Nunspeet. Ds. J.M.J. 
Kieviet hoopt met ons na te denken over het thema: 
Gods leiding in psychisch lijden. Wanneer er sprake is 
van psychische problemen, kan het een worsteling 
zijn hoe de Heere dit toe kan laten en hoe we hierin 
Zijn leiding kunnen zien. Hierover hopen we met el-
kaar na te denken. Daarnaast willen we stilstaan bij 
het gebed. Wat is de kracht van het gebed en hoeveel 
mogen en moeten wij verwachten van het gebed als 

het gaat om psychische problemen? We hopen op een 
mooie en gezegende avond rondom dit thema!  
De avond begint om 19:45 uur, met inloop vanaf 19:15 
uur. Een ieder is van harte welkom deze avond bij te 
wonen! Daarnaast is de avond live te volgen (met 
beeld) via kerkdienstgemist.nl.  
We hopen velen van u te mogen ontmoeten op 12 
april. 
 
Krentenbroodactie voor Adullam 
U kunt weer heerlijke krentenbroden bestellen voor 
Adullam. 
• Krentenbrood met spijs € 7,50 
• Krentenbrood zonder spijs € 7,- 
Bestel uw krentenbrood tot en met D.V. 31 maart 
2023 via adullamgarderen@hotmail.com of telefo-
nisch/app op werkdagen (tussen 18.00-20.00 uur) bij 
Alie 06-51871778 of bij Marian 06-50928916.  Ver-
meld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer! 
Uw bestelling wordt thuisbezorgd *)  op D.V. woens-
dag 5 april 2023 tussen 17.30-20.00 uur 
U mag het bedrag van uw bestelling overmaken naar: 
IBAN: NL06 RABO 01395 37 066 
 St. Adullam Comité Garderen. 
Graag onder vermelding van : Krentenbroodactie 
2023 met uw naam en adres erbij. 
Gepaste betaling bij bezorging is ook mogelijk. 
*Wij bezorgen in Elspeet| Ermelo| Garderen | Koot-
wijkerbroek | Putten | Speuld | Stroe | Uddel | Voort-
huizen 
 
Preektocht door het slik 
Jongstleden woensdag was ik met een flink aantal col-
legae aanwezig bij de tweede preektocht in Friesland. 
De preektocht is een initiatief van ds. Bogerd uit Wou-
terswoude. Bij die tocht wordt aandacht gevraagd 
voor de viervoudige schriftzin zoals die in de vroege 
kerk werd toegepast bij de bediening van het woord. 
Allereerst de letterlijke betekenis van een tekst, ver-
volgens de geestelijke strekking, gevolgd door een 
praktische- en eindigend in geestverheffende beteke-
nis, het perspectief op de eeuwigheid. Zo’n tocht 
wordt aangevangen door een college van prof.dr. M. 
van Willigen, docent aan de Theologische Universiteit 
te Apeldoorn. Daarna trekken de cursisten zich even 
een uurtje terug om vervolgens in diverse kerkgebou-
wen een miniatuurpreek te houden over een te voren 
opgegeven Schriftgedeelte. Alles omlijst door orgel-
spel van Evan Bogerd, organist van de Westerkerk te 
Amsterdam. Vorig jaar vond de preektocht plaats in 
de Friese wouden rondom Damwoude, nu onder de 
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rook van Leeuwarden in de dorpjes Deinum, Boksum 
en Blessum.  
De tocht begon in het kerkje van Deinum, waarbij een 
reuzeui de toren siert. Hier vond het college plaats en 
de bestudering van de voorgeschreven Schriftplaats, 
gevolgd door een lunch in het nabijgelegen vereni-
gingsgebouw van de kerk. Het gedeelte uit de Heilige 
Schrift dat bepreekt moest worden betrof Jeremia 38. 
In dat hoofdstuk lezen we dat Jeremia de bewoners 
van Jeruzalem voorhield om zich over te geven aan de 
Chaldeeen. Ze hadden zich immers het oordeel waar-
dig gemaakt. Jeremia werd daarop beschuldigd van 
verraad en in een put geworpen. De put bevatte slik 
waarin Jeremia zonk.  Een van ’s konings kamerlingen, 
Ebed-Melech, een moorman, verloste hem uit de kuil 
door oude lompen die hij in de schatkamer van de ko-
ning had gevonden naar beneden wierp. Hij trok Jere-
mia daarop met touwen omhoog terwijl deze de lom-
pen onder zijn oksels deed. Zo werd hij verlost van een 
gewisse dood. Het schriftgedeelte werd in acht stuk-
jes geknipt zodat een ieder de keus kreeg een bepaald 
gedeelte te overdenken en eventueel te bepreken. 
Na bestudering van het schriftgedeelte waarbij de 
Kanttekeningen op de Statenvertaling en de He-
breeuwse tekst ons ter beschikking werden gesteld en 
vervolgens versterking van de inwendige mens ver-
volgden we onze weg met de benenwagen over een 
kerkpad naar het kerkje van Boksum. Het weer was 
wat druilerig maar het was toch mooi om even van het 
weidse Friesland te genieten. In Boksum werden de 
eerste vier preken gehouden waarbij een ieder zich 
probeerde te houden aan de opgegeven wijze van 
preken. De Friese classispredikant Beekman vergeleek 
het slik waarin Jeremia zich bevond met het slik en de 
modder van de ontkerstening. Ik citeer uit zijn preekje 
over het zesde vers, de neerlating van Jeremia in de 
diepe put: 
Geen water spoelt Jeremia de voeten nu hij wegzakt 
in de put. Nee, hij zinkt in het slijk.  Was het maar wa-
ter. Met water weet ik wel raad. Ik kan zwemmen, ik 
kan zeilen, het water vrees ik niet.  Ik vrees het slijk.  
Al jaren vrees ik het slijk.  Sinds ik begonnen ben als 
dominee hier in Friesland – 28 jaren jong – heb ik zo 
mijn best gedaan weg te blijven uit het slijk. Met kin-
derdiensten, gezinsdiensten, jeugddiensten, jonge-
rengespreksgroepen, belijdeniskringen. Met wat niet 
al.  En hoe meer ik deed, hoe dieper ik zonk in het slijk 
van de ‘secularisatie, de kerkverlating, de ontkerkelij-
king’, of hoe ze de afbraak van wat mij lief is ook noe-
men.  Bijna veertig jaar ben ik nu dominee. Jongeren-
pastor, dorpsdominee, stadspredikant, synodevoor-
zitter, classisdominee. En steeds meer zink ik weg in 

het moeras van deze tijd. Bijna ieder jaar weer komt 
het Sociaal en Cultureel Planbureau op mijn deur klop-
pen om mij te vertellen dat het aantal mensen dat is 
overgegaan van de vertrouwde kerk van onze moe-
ders en vaders naar het individualisme van onze da-
gen,  weer groter is geworden.  ,,En, dominee, wat 
vindt u daar van?”, vraagt de journalist mij dan steeds 
weer. Ik vind helemaal niks.  Mijn hart huilt, en mijn 
ziel lijdt.  Er gaat zoveel verloren in dit slijk. Zoveel 
troost, zoveel bemoediging, zoveel geloof, zoveel 
hoop, zoveel liefde, en zoveel genade waarmee ik kan 
leven, en waarmee ik hoop te kunnen sterven, komt 
om in dit zuigende slijk, dat zo veel kerkelijk leven aan 
het smoren is.  Lieve mensen, het kwaad van slijk is, 
dat hoe meer ik doe, hoe driftiger is worstel, hoe wil-
der ik ‘wroet’, hoe dieper ik zink.  Hij eindigde de 
preek met een een gebed om vertrouwen het uit te 
houden en met de verzuchting van paus Johannes 
XXIII ‘Lieve Heere, het is Uw kerk. Deze jongen gaat nu 
rusten’. Luther, die iets minder met de paus op had zei 
eens op een zelfde manier tegen zijn vriend Me-
lanchton: ‘Terwijl wij ons bier drinken (dat was des-
tijds hetzelfde als vandaag koffie) gaat de Heere door 
met Zijn werk.’  
Van Boksum liepen we via het kerkenpad naar  het 
volgende dorp Blessum. Het was hier en daar nauwe-
lijks begaanbaar. Het was een hele toer om de mod-
derpoelen te ontwijken. De weg leek werkelijk een 
beetje op de put van Jeremia met dit onderscheid dat 
het niet zo levensbedreigend was als bij de profeet. 
Hier en daar liepen we over een boerenerf en zag, 
hoorde en rook je de koeien. Net alsof ik vroeger als 
melkmonsternemer bij de boeren achterom ging in de 
Lopikerwaard. Het pad dat we liepen draagt de naam  
Haitze Holwerda runtsje. Dit omdat het pad over het 
erf loopt van een boerderij waar ruim een eeuw gele-
den Haitze Holwerda woonde over wiens euveldaden 
de schoolmeester Ulbe van Houten schreef in de boe-
reroman ‘De sunde fan Haitze Holwerda’. Het gaat 
over de ware historie van een rijke boer die zich chris-
ten noemde en met een drietal ingehuurde maaiers 
overeenkwam dat ze in vijf weken het hooiland zou-
den maaien en ze ook voor zoveel weken zou uitke-
ren. De drie hardwerkende arbeiders klaarden het 
karwei echter in vier weken. Haitze weigerde de afge-
sproken som uit te keren omdat ze een week eerder 
gereed waren dan gepland. Hoewel hij aanvankelijk 
de afgesproken prijs niet wilde betalen kwam hij later 
tot inkeer mede door het lezen van Jacobus 5:4 ‘Zie 
het loon der werklieden die uw landen gemaaid heb-
ben hetwelk van u verkort is, roept; en het geschrei 
dergenen die geoogst hebben , is gekomen tot in de 
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oren des Heeren Zebaoth.’ Er heeft zich heel wat af-
gespeeld in het Friese land. Knotsen van orgels en ju-
weeltjes van preekstoelen en rouwborden sierden de 
kerk maar het personeel betalen? Ho maar! Uiteraard 
de goeden niet te na gesproken. Dat dit alles het soci-
alisme en de daaruit voortvloeiende secularisatie in 
de hand gewerkt heeft mag duidelijk zijn. 
De laatste vier preken werden in de kerk van Blessum 
gehouden. Mariakerk heet deze en warempel een 
klein beeltje van Maria is in een nisje aangebracht en 
waakt als het ware over de begraafplaats rondom de 
kerk. Maria zou in de hemel haar hoofd schudden over 
zulke verering. Ze zou ons toeroepen: Doe wat Hij (dat 
is Christus) u zegt!’ 
In de kerk werd de prekenserie vervolgd. Collega La-
vooij –tot voor kort onze buurman in Vaassen- stond 
stil bij het 11e vers. Daar wordt gesproken over Ebed 
Melech die vodden en todden onder uit de schatka-
mer neemt om daarmee Jeremia te verlossen. Hij te-
kende in de schatkamer met die doeken, de veelkleu-
rige rijkdom van de Heilige Schrift, als het ware een 
lappendeken, bestaande uit Thora, Psalmen, Spreu-
ken,  Profetieen, Evangelien,  Brieven en Openbaring. 
Zelf behandelde ik het twaalfde vers dat luidt: ‘En 
Ebed Melech, de Moorman, zeide tot Jeremia: Leg nu 
deze oude verscheurde en versleten lompen onder de 
oksels uwer armen, van onder aan de zelen. En Jere-
mia deed alzo.’ 
Naar de letterlijke betekenis tekende ik precies wat de 
tekst zegt, namelijk de hulp van Ebed Melech en de 
raad die hij Jeremia gaf en de gehoorzaamheid van Je-
remia. 
Naar de geestelijke zag ik in Ebed Melech (knecht van 
de koning) een afschaduwing van Ebed Jahweh, de 
Knecht des Heeren, de lijdende Knecht, de Zaligma-
ker. Wij mensen zitten van nature in de modder en 
kunnen er niet uitkomen. Zoals de Psalm zingt: Ik zink 
in ’t slijk, ik voel me overstromen, ik roep mij hees in 
deze jammerstaat’. Dit alles wijst op de zonde, de ban-
den der hel, maar ook de zorgen van de secularisatie. 
Er kunnen zoveel dingen uitzichtloos zijn. De Zaligma-
ker wijst ons op Zijn Woord. Onderzoek de Schriften, 
die zijn het die van Mij getuigen. Voor de wereld zijn 
het afgedankte lappen en vodden. Voor een arme 
zondaar troostwoorden. Ze komen namelijk uit de 
schatkamer. Da Costa dichtte daarvan: O dierbare Bij-
bel, woord des Heeren, o wat schatten biedt gij aan… 
Zoals Jeremia gehoorzaamde, zo mag een zondaar ge-
willig gemaakt worden en laat zich met liefdekoorden 
optrekken, vertroost met de beloften van het Evange-
lie. 

Naar de praktische, zelfs morele zin, wees ik op twee 
dingen. Allereerst dat Ebed Melech een moorman 
wordt genoemd. In het Hebreeuws staat er dat hij een 
Cusitische was. Wat hebben Mirjam en Aaron daar-
over met Mozes getwist omdat deze een Cusitische 
vrouw had. Ze waren toch wat behept met racistische 
neigingen blijkbaar. Ebed Melech blijkt in de samenle-
ven ondanks zijn huidskleur te zijn opgenomen. Een 
tweede lering was het volgende; Zoals Ebed Melech 
Jeremia uit de kuil redde, is er ook een roeping voor 
christenen om anderen die dreigen te verzinken in de 
slik van zonde en ongeloof op Gods woord te wijzen. 
De laatste stap naar de preekwijze van de vroege kerk 
wijst op het eeuwigheidsperspectief. Jeremia gehoor-
zaamde. Tot ons komt de oproep: Zo gij Zijn stem dan 
heden hoort, gelooft Zijn heil en troostrijk woord, ver-
hardt u niet maar laat u leiden. Eens komt er een tijd 
dan hoeft er niet meer gepreekt, geevangeliseerd en 
getuigd te worden. Dan is het woord van God niet 
meer nodig als heilmiddel. Dat is in de eeuwigheid. 
Dan mag de Kerk Gods eeuwig de Koning zien in Zijn 
schoonheid. 
Ik kijk terug –net als vorig jaar- op een inspirerende 
preektocht en zie uit naar een volgende Deo Volente. 
Toen vorig jaar in het Reformatorisch Dagblad een 
verslag stond over de eerste preektocht vroeg iemand 
die mij op de bijgeplaatste foto ontwaarde of na zo-
vele jaren preekervaring zo’n cursus wel zin had. Nou 
en of. In Montfoort (trouwens ook in het Friese Wyc-
kel en Wouterswoude) heeft jarenlang ds.J.H.Koster 
gestaan. Van hem werd bij zijn begrafenis in 1949 ge-
zegd: ‘Hij heeft nooit gezegd: ‘Ik preek’. Hij heeft altijd 
gezucht: ‘Heere mag ik het een keer proberen. Tot het 
laatste woord proberen’.  Daar zeg ik van harte amen 
op. 
 
Bij de diensten 
Komende zondag hoopt ds.Lohuis voor te gaan. Zelf 
hopen we ’s morgens bij de doopdienst van onze jong-
ste kleinzoon aanwezig te zijn in Aalburg en ’s middags 
in Scherpenisse te preken. Goede Vrijdag ligt het in de 
verwachting om tweemaal in uw midden het lijdens-
evangelie te bedienen. In de morgendienst lezen we 
Johannes 19:17-37 en in de avonddienst Hebreen 12. 
Gezegende diensten toegewenst. 
 
Ter overdenking 
Van de hand van collega J.Geene uit Katwijk (met 
wiens vrouw ik jaren geleden belijdenis deed in Jaars-
veld) werd mij het volgende toegezonden dat ik in 
deze lijdenstijd u graag onder de aandacht breng: 
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Alles in het leven van de Heere Jezus loopt uit op het 
kruis. Mag ik heel voorzichtig zeggen dat we ons van-
daag in de Christelijke gemeente daar meer aan gele-
gen moeten laten liggen? Dat we de focus op kruis en 
opstanding van de Heiland moeten houden. Al het 
spreken over Jezus’ gevoelens, Jezus’ ervaringen, Je-
zus’ omgang met mensen, kan alleen maar zinvol zijn 
als het ons richt op Zijn offer voor onze zonden en Zijn 
werk tot vervulling van Gods wet voor ons. Nooit kun-
nen we zonder die aandacht iets ontdekken van de 
werkelijke betekenis ervan. Dan komen we uit bij wat 
wij in navolging van Jezus moeten doen, voelen, erva-
ren enz. Dan moeten we mensen worden die met het 
oog op Jezus onszelf uit het moeras van de zonde 
moeten trekken. Het maakt ons ook hoogmoedig. We 
krijgen steeds meer aandacht voor wie ik ben en voor 
wat ik doe. En dan worden we langzamerhand zeer te-
vreden met onszelf en ons geloof en onze liefde voor 
Jezus. Maar onze liefde voor Jezus verlost ons niet van 
onze zondeschuld en vernieuwt ons niet tot een heilig 
leven. Dat doet het werk van de Heiland! Hij maakt 
werkelijk heel’. 
 
de redactie 


