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Predikant: ds. M. van Kooten 

Nunspeterweg 4 

8075 AC Elspeet 

Tel. 0577-491206 

E-mail: m.vankooten@solcon.nl 

Scriba: diaken 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 5 mei 2019 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur kand. L. Solleveld te ’s Gravenzande 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. T. Bossenbroek-Mulder, Mevr. D. Smit-Mulder, 

Mevr. C. Duenk-Vreugdenhil en Nienke Fijan 

 

 

 

 

 

 

Kerkauto 

Als u door omstandigheden niet zelf naar de kerk 

kunt komen en toch graag naar de kerk wilt, dan kunt 

u  gebruik maken van de kerkauto. Wilt u opgehaald 

en thuisgebracht worden? Neem dan contact op met 

diaken G. van der Zande telefoonnummer 

0620590322 

 

Vrijwillige diaconale hulpdienst  

Vanuit Gods Woord worden wij aangespoord om te 

zien naar de naaste. Dit is zeer zeker nodig bij ziekte, 

ongeval  of andere zorgen.Vaak gebeurt dit in eerste 

instantie met familie, vrienden, kennissen of buren 

enz. Om dit vanuit de kerk gestalte te geven is er een 

hulpdienst opgericht, welke als doel heeft mensen 

van alle leeftijden of gezinnen op zodanige wijze hulp 

te verlenen dat zij op den duur weer zelf hun werk 

/huishouden  kunnen opnemen. Voor huishouding is 

deze hulp niet structureel maar afnemend van aard,  

niet langer dan 3 maanden.  Te denken valt aan: 

kinderen opvangen/evt. naar school brengen, lichte 

huishoudelijke werkzaamheden (was, afwas, bood-

schappen, eten koken etc). Voor het  vervoer van en 

naar ziekenhuis zijn we langer beschikbaar. Deze 

hulpdienst wordt gecoördineerd door 2 coördinators. 

Zij ontvangen de hulpvraag, hebben een  gesprek , 

geven informatie over de hulpdienst, in overleg 

wordt bepaald hoeveel hulp er nodig is, en wat de 

taken worden van de vrijwilligers. Daarna worden de 

vrijwilligers ingeschakeld. Heeft u vragen of wilt u 

gebruik maken van de vrijwilige  hulpdienst neem 

dan contact op met Evelien van den Brink 0577- 

492159 of Gretha van het Goor 0577-491380 

 

 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’.  
Herinnering Fietstocht D.V. 8 Mei. 

Graag willen wij onze leden herinneren aan de fiets-

tocht op 8 Mei a.s. Er is een mooie route uitgestip-

peld om te gaan fietsen. Degenen die mee willen 

fietsen worden gevraagd dit door te geven aan Alie 

Hop telnr: 0577-491102 tot en met maandag 6 Mei 

i.v.m. koffie of thee met wat lekkers erbij. Dit wel op 

eigen kosten. Jullie worden verwacht bij het ‘Ker-

kerf’, wij hopen daar om 19.00 u. te gaan vertrekken. 

Wij hopen op een goede opkomst. 

Hartelijke groet, 

De voorbereidingscommissie 

 

Agenda mei 2019 

Zaterdag 4 mei GEEN zanguurtje 

Zaterdag 11 mei (!) 21:00 uur gebedskring in Kerkerf 

Maandag 13 mei uitgifte collectemunten 

Donderdag 16 mei Huwelijk Jan Hein Mulder en Me-

thilde Dijkgraaf 

Maandag 27 mei leging kerkradiobusjes 

 

Schoonmaak kerk 

Graag willen we de kerk weer aan een grote 

schoonmaakbeurt onderwerpen. Denk hierbij aan 

schoonmaken van het interieur, ramen wassen, ko-

per poetsen en dergelijke. Het is de bedoeling om dit 

te doen op 13 mei 's avonds, 14 mei overdag en 's 

avonds en 15 mei overdag. Hierbij geldt uiteraard dat 

vele handen licht werk maken. Wie hier een of 

meerdere dagdelen aan wil meehelpen is van harte 

welkom! We beginnen 's ochtends om negen uur, 's 

middags om half twee en 's avonds om half zeven. 

Voor vragen hieromtrent belt u de koster via num-

mer 06-36071345. 

 

Uitnodiging NPV-lezing "Zien en gezien worden" 

Mensen zijn bedoeld om samen te leven met andere 

mensen. We lezen dat al in Genesis 2. Adam krijgt 

een vrouw naast zich zodat hij niet langer alleen is. 

Mensen hebben erkenning nodig, en liefde. Dat be-

gint met contact. Met zien en gezien worden. Freek 

van Holten, manager NPV-Dichtbij, gaat deze avond 

samen met ons ‘schatzoeken’. Want er zijn veel men-

sen in onze samenleving eenzaam. Hoe herkennen 

we deze mensen? Of hoe kunnen we zelf gezien 

worden? Deze avond is voor iedereen die verbinding 

tussen mensen belangrijk vindt. 

NPV-afdeling Apeldoorn heet u van harte welkom op: 

D.V. donderdag 9 mei om 19.45 uur in de 

Barnabaskerk, Canadalaan 25 te Apeldoorn 

 

Bijeenkomsten in Oranjehof  

Gerda Klaver 

Vrijdagmiddag 10 mei is Gerda Klaver bij ons te gast. 

Zij mag nu genieten van een periode van rust en 

heeft haar verlofperiode. Toch is en blijft ze actief, 

want op deze middag zal zij in Oranjehof vertellen 

over haar bijzondere werk in Guinee Bissau. Andere 

belangstellenden zijn ook  dan  heel hartelijk wel-

kom. Vanaf 14.15 uur inloop, het programma begint 

om 14.30 uur en zal rond 15.45 uur worden afge-

rond. 

Weeksluiting  

Zaterdag  11 mei  is  de weeksluiting. Alle ouderen in 

en buiten Oranjehof  hartelijk welkom. Deze bijeen-

komst begint om 18.30 uur. Er zal dan een meditatie 

worden gehouden en aansluitend zingen we enkele 

psalmen. Deze avond zal rond 20.15 uur worden 

afgesloten.  

Europese verkiezingen  

Binnenkort zullen de  Europese verkiezingen worden 

gehouden. Maar..wat hebben we nu eigenlijk te 

maken  met Europa? Daarom hebben we hiervoor 

uitgenodigd onze vrijwilliger dhr. J.A. Coster; tevens 

lange tijd wethouder geweest.  Daarom ook heel 

bekend met het politieke gebeuren.   

Maandagavond 13 mei is hij bij ons te gast en zal hij 

ons het nodige hierover uitleggen. Wat heeft Elspeet 

te maken met Europa?  Het programma begint deze 

avond om 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom.  

Heeft u vervoer nodig, belt u dan de dag, vooraf-

gaand  aan de bijeenkomst naar Oranjehof, tel 0577- 

492278.   

 

Limburg 

Afgelopen week waren mijn vrouw en ik met enkele 

van onze oudste kinderen een midweek in Limburg. 

We logeerden onder de rook van Klimmen in een 

oude Limburgse boerderij met binnenplaats die he-

lemaal was ingericht voor vakantiegangers, zonder 

afbreuk te doen aan het origineel. We bezochten 

daarbij vooral met het oog op de naderende 4-mei 

herdenking ook het ereveld te Margraten waar 8000 

Amerikaanse militairen begraven liggen die hun le-

ven gaven voor de vrijheid van ons land.  Echter ook 

de begraaflaats te Ysselstein waar nota bene meer 

dan 31.000 Duitse soldaten begraven liggen sloegen 

we niet over. En dan te bedenken dat zij allemaal 

voor niets hun bloed stortten… Van beide begraaf-

plaatsen geldt dat het grotendeels jonge mannen 

betreft. Ook dat ze daar liggen tot de dag van de 

wederopstanding. Het klokkenspel op de Duitse 

begraafplaats bracht het lied ‘Neem Heer’ mijn beide 
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handen’ ten gehore hetwelk een slordige vertaling is 
van het lied van Julie von Hausmann ‘So nimm denn 
meine Hande’. Zou dat van meerderen het levensde-

vies zijn geweest? Wij spreken tegenwoordig over 

goede en foute mensen wanneer het gaat over de 

Tweede Wereldoorlog. Wat dat betreft zouden we 

Amerikanen en Duitsers tegenover elkaar zetten als 

‘goeden’ en ‘fouten’. Op de grote dag van het oor-

deel gelden andere regels. Niet geldend is voor de 

grote Rechter of men pro of anti Duits was maar of 

men door het geloof aan Christus verbonden was. 

Naast de vele kruisen op de erebegraafplaatsen in 

het Limburgse landschap staan er ook veel kruisen 

(crusifixen) aan de kant van de weg bij knooppunten, 

sommigen met onderschrift. Hoewel ik met de Hei-

delberger Catechismus belijd dat de Heere niet door 

‘stomme beelden’ gediend dient te worden is het –
bij gebrek aan ‘leesbare brieven’- ook een ernstige, 

indringende prediking wanneer we als onderschrift 

lezen (zoals we het zagen in een gehucht bij de plaats 

Klimmen): 

Allen die hier voorbij gaan 

Zonder een oog op Hem te slaan 

Hoe zal het later met hun gaan 

Als zij voor hun rechter staan? 

In de directe nabijheid zagen we er nog een met een 

onderschrift dat aan Johannes 3:16 doet denken: 

"Ach zondaar. Beziet mijn wonden. 

Dit voor u zonden. 

Verandert u van leven. 

Zal Ik u de hemel geven 

 

Willem Lodewijk (I) 

Sinds 1987 wordt in Genemuiden aanvankelijk op 

koninginnedag en tegenwoordig op koningsdag een 

bezinningsavond georganiseerd door ‘Het drievoudig 
snoer’. Verschillende malen werd ik daar uitgeno-

digd. Ook dit jaar was dat het geval, samen met de 

plaatselijke predikant ds. A. de Groot en onze oud-

predikant ds. D.J. Budding. Mij werd gevraagd iets uit 

’s lands historieblaan naar voren te brengen met 
betrekking tot het Oranjehuis. Vanwege het feit dat 

dit jaar vierhonderd jaar geleden de Dordtse Leerre-

gels werden voorgelezen aan het eind van de Synode 

van Dordrecht waarbij prins Maurits een belangrijke 

rol speelde heb ik iets verteld over prins Willem Lo-

dewijk (1560-1620) die ten diepste Maurits over de 

streep haalde om het op te nemen voor de gerefor-

meerde religie. Het leek me goed om deze ‘vergeten’ 
prins op wie van toepassing is ‘maar geen mens ge-

dacht dezelve arme man’ (Pred.9:15) ook onder uw 
aandacht te brengen. 

Willem Lodewijk werd op 13 maart 1560 te Dillen-

burg geboren als oudste kind van Jan van Nassau 

(broer van Willem van Oranje) en Elisabeth von 

Leuchtenberg. Hij was daarmee de oudste van de 23 

kinderen die volgden. Vader Jan was namelijk drie-

maal getrouwd. Hij werd opgevoed aan de hofschool 

te Dillenburg en werd onderwezen in schermen, 

paardrijden maar niet in het minst in de leer der 

godzaligheid. Al vroeg bleek hij een ernstige jongen 

die hoewel hij zeer bevriend was met zijn neef Mau-

rits die menigmaal uit de band sprong. Je zou het 

kunnen vergelijken met de vriendschap die we in de 

Bijbel lezen van de godvrezende Josafath en koning 

Achab van het tien stammenrijk (zij het in Maurits 

latere dagen Gods genade verheerlijkt werd). Toen 

hij vijftien jaar was ging hij voor verdere opleiding 

naar het ‘pedagogium’ te Heidelberg. In die dagen 
was dat een streng calvinistische school. Helaas werd 

het een jaar later na de dood van Frederik de Vrome 

die de opdracht gaf de Heidelberger Catechismus op 

te stellen onmogelijk gemaakt om op die school te 

blijven, daar Frederiks opvolger als vrijdenkend Lu-

theraan niets moest hebben van het calvinisme. Hij 

kwam aan het hof van zijn oom Willem in Antwerpen 

en Breda voor verdere militaire opleiding. Dat was 

nodig want inmiddels was Nederland reeds bijna tien 

jaar in oorlog met Spanje. Een strijd die bovenal te 

maken had met de vrijheid om de Heere te kunnen 

dienen naar Zijn Woord. Willem Lodewijks ouders 

hielden hun hart vast omdat het aan het hof van 

Willem van Oranje wat anders toeging dan zij wens-

ten. Zijn twaalf jaar oudere nicht Maria kon echter 

Jan en Elisabeth gerust stellen. Ze schreef in 1578: ‘Ik 
heb nog niet anders dan goeds bij hem gezien en 

hoop dat hij zo zal voortgaan’. Toen hij negentien 
jaar was werd hij reeds overste van tien vendels en 

trok menigmaal op ten strijde tegen de Spanjaarden 

die het grootste gedeelte van ons land nog over-

heersten. In 1580 raakte hij gewond bij de slag om 

Coevorden waarbij Oranje het onderspit moest del-

ven. Hij werd getroffen aan zijn linkerbeen waardoor 

hij de rest van zijn leven kreupel bleef. Hij schreef 

nadat een arts in Zwolle hem had behandeld aan zijn 

vader: ‘Het been is heel veel en boven verwachting 
beter geworden, zodat, Gode zij lof en dank! de 

wond weer helemaal geheeld is (…) ik hoop met een 

veertien dagen met Gods hulp op krukken te sprin-

gen, voor welke grote weldaad ik de Heere God niet 

genoeg danken kan’. Dr.L.H.Wagenaar die een boek 
over deze prins schreef merkt op: "Uit zulk een uit-

drukking spreekt kinderlijke vroomheid (…) De jonge 
vorstentelg, op krukken springend, met een been, 
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dat altoos stijf en slepend blijven zal en waarmee hij 

noch gaan noch staan kan, slaat, in plaats van te 

zuchten en te morren of als de jonkheid dier dagen 

bij spel en drank het leed te vergeten, het oog naar 

Boven, om den Heere God te danken, dat Hij spaarde 

en genas in genade, en belijdt in ootmoed, "dat hij 

voor die grote weldaad nooit genoeg danken kan"" 

Toen hij in 1581 op 21-jarige leeftijd generaal werd 

van de ruiterij van het noorden. Hoewel de Span-

jaarden niet werden verdreven viel hij op door zijn 

dapperheid en werd wel ‘de held van Noordhorn’ 
genoemd. 

Helaas was het in die tijd dat de graaf van Rennen-

berg die Willem van Oranje als heer over Friesland, 

Groningen, Drenthe en Overijssel had aangesteld de 

zijde koos voor de Spanjaarden. Hij deed dat mede 

op aandrang van zijn fanatiek Roomse moeder die 

hem zei: ‘Zult gij een hoofd en regeerder zijn van 
ketters en rebellen? Zult ge uw oude moeder die 

hoofdzweer aandoen?’ Zijn vader Jan die stadhouder 
was van de provincie Gelderland besloot daarop naar 

de Dillenburg te keren en adviseerde zijn zoon Wil-

lem Lodewijk dit ook te doen. Willem Lodewijk 

schreef zijn vader terug: "Vader, ik sta er zó onder, 

dat de oorzaak van deze krijg alleen Gods eer en de 

vrijheid van het vaderland raakt, waarvoor ten allen 

tijde alle dappere lieden gestreden hebben en daar-

door grote roem en eeuwige eer bekomen. Maar ook 

zonder van roem te spreken, iedereen weet dat mijn 

genadige vader en heer, de prins, gij en uw zalige 

broeders bij deze zaak tot dusver lijf, goed en bloed 

hebben opgezet. En dat deze zaak door Gods raad 

zover gebracht is, dat men zich erover moet verba-

zen. En dat ik, om kort te gaan, 't in mijn gemoed 

bespeur en het er vast voor houd, dat het zonder 

twijfel Gods wil is, en ik anders niet begeer dan God 

te dienen. Zo reken ik mij gelukkig, als ik, evenals gij 

en uw broeders, met name zijne vorstelijke genade, 

deze landen met goed en bloed mag dienen. Ik twij-

fel niet, of God de Heere zal Zijn zegen daarop geven 

en de arbeid, die gij en uw broeders volbracht heb-

ben, benedijen. Hij zal deze landen de ogen openen 

en ook de middelen schenken, zodat gij en wij teza-

men eenmaal voor zulke grote moeite, gevaar en 

schade een zodanige verheuging zullen hebben, dat 

wij tevreden zijn. Ik hoop mij ook met Gods hulp zo 

te gedragen, dat iedereen mij een goed hart en ge-

negenheid toedragen moet. Ik bid u, bevorder mijn 

voornemen, opdat ik mij in mijn jeugd moge oefe-

nen, ten einde ik heden of morgen het gehele vader-

land dienen kan, waartoe ik God Almachtig bid, dat 

Hij mij Zijn zegen verlene en mij helpe, dat ik daaraan 

arbeid noch moeite zal sparen. Ik wil Gods Naam 

aanroepen en uwen 's prinsen raad volgen in onder-

danige gehoorzaamheid." 

Met de broeders van zijn vader bedoelde hij graaf 

Adolf die in 1568 bij Heiligerlee omkwam en zijn 

ooms Hendrik en Lodewijk die in 1574 op de Moker-

hei het leven lieten in de strijd met de Spaanse over-

heersers. 

Zijn oom Willem benoemde zijn neef in 1582 na het 

overlijden van de Spaansgezind geworden Renneberg 

tot plaatsvervangend stadhouder van Friesland. 

Nadat Willem van Oranje in 1584 op lafhartige wijze 

werd doogeschoten door Balthasar Gerards werd hij 

definitief stadhouder van Friesland. Een van zijn 

eerste daden was om een theologische school te 

openen in Franeker waar predikanten konden wor-

den opgeleid in de gereformeerde leer. We schrijven 

dan 1585. In die tijd wilden enkele neefs die helaas 

met hun vader Willem van den Bergh (gehuwd met 

Maria een zus van vader Jan!) overgelopen waren 

naar het Spaanse kamp Willem Lodewijk ook daartoe 

aanzetten. Hij antwoordde hen: "Om geen weder-

waardigheden wil hoop ik ooit de gerechte zake en 

de religie te verlaten, maar getroost wil ik afwachten 

het einde, dat God bescheren zal. En hiervoor bewa-

re mij de Heere, dat ik mijn geslacht makel (=smet) of 

schande zou doen." 

(Wordt vervolgd DV) 


