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Diensten
D.V. zondag 12 mei 2019
09.30 uur ds. M. van Kooten
15.00 uur ds. M. van Kooten
D.V. donderdag 16 mei 2019
14.30 uur ds. M. van Kooten (Huwelijksbevestiging)
Collecten
1.Fonds christelijke doeleinden
2.Kerk
3.Instandhouding predikantsplaats
Van harte aanbevolen
Kinderoppas
Mevr. E. van Ark-Wieberdink, Mevr. A. HuismanBuitenhuis, Mevr. A. vd Hardenberg-vd Hardenberg
en Bianca van de Zande

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 hulpdienst
De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze
kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v.
door ziekte bij ouderdom of om andere redenen.
Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d.
Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380
Uitgifte collectemunten
Op D.V. maandag 13 mei aanstaande is er uitgifte
van collectemunten van 19 uur tot 20 uur in 't Kerkerf. Van harte welkom!
College van kerkrentmeesters
Gebedskring
Op D.V 11 mei hopen we weer gebedskring te houden. De avond begint om 21.00 uur in het Kerkerf.
Voor elkaar
Oproep vrijwilligers VOOR ELKAAR vakantieweken.
Ben je al eens mee geweest als vrijwilliger met een
vakantieweek voor gasten met een verstandelijke
en/ of lichamelijke beperking van de Hervormde
Vrouwenbond? Ieder jaar organiseren we weken
voor gasten met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking. Ook voor de komende zomer hebben
zich veel gasten hiervoor aangemeld.
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Voor diverse vakantieweken zijn we op zoek naar
vrijwilligers (en vrijwilligers voor op de reservelijst)
om de gasten een fijne, verzorgde week te bezorgen.
Voor jezelf is het een mooie en onvergetelijke ervaring. Zie voor meer informatie, actuele vacatures en
aanmelden:
www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken
Van harte wil ik u hierop attenderen. Zelf hoop ik dit
jaar weer een week met hen op te trekken. Ik kan u
verzekeren dat het zeer dankbaar werk is.
Bijeenkomsten in Oranjehof
Gerda Klaver
Vrijdagmiddag 10 mei is Gerda Klaver bij ons te gast.
Op deze middag zal zij vertellen aan de bezoekers en
bewoners over haar bijzondere werk in Guinee Bissau. Andere belangstellenden zijn ook heel hartelijk
welkom. Vanaf 14.15 uur inloop, het programma
begint om 14.30 uur en zal rond 15.45 uur worden
afgerond.
Weeksluiting
Zaterdag 11 mei is de weeksluiting. Alle ouderen in
en buiten Oranjehof hartelijk welkom. Deze bijeenkomst 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. “Wat heeft Elspeet te maken met Europa?” Dhr. J.A. Coster, lange tijd wethouder geweest,
bekend met en in het politieke gebeuren hoopt
maandagavond 13 mei bij ons te gast te zijn; hij zal
het nodige hierover uitleggen. Het programma begint deze avond om 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur inloop.
Mannenensemble “Laus Deo”
Dinsdag 14 mei komt zingen het mannenensemble
“Laus Deo”. Deze mannen zingen voor en met ons.
De avond begint om half acht. De toegang is gratis, er
is wel een collecte, bestemd voor de onkosten van
deze avond.
Heeft u vervoer nodig, belt u dan de dag, voorafgaand aan de bijeenkomst naar Oranjehof, tel 0577492278.
Onderwijzersloopbaan
Vorige week kondigde ik aan dat kand. Solleveld die
jongstleden ’s middags voorging na een onderwijzersloopbaan theologie ging studeren. Het woord
onderwijzersloopbaan was in combinatie met overi-

ge woorden te lang voor een regel in de kolom. Op
de ene regel kwamen de eerste vier lettergrepen van
het woord, op de volgende de overige twee. Dat had
dus moeten zijn onderwijzers-loopbaan. Waarschijnlijk kende het computergramma van onze drukker dit
woord niet en maakte er van onderwijzer-sloopbaan.
En zo stond het vorige week zwart op wit. Nu verneem ik rondom nog wel eens dat het voor onderwijzers heden ten dage een zware opdracht is om les te
geven en niet gering is het aantal dat al vervroegd
moet uittreden omdat men geheel opgebrand is.
Zoals in de novelle ‘Bint’ van Bordewijk een klas wel
‘de hel’ genoemd werd vergaat het menig onderwijzer. Afgedraaid, gesloopt raakt men er van en
nachtmerries, zelfs trauma’s houdt men er van over.
Gelukkig zijn er ook nog die fluitend naar de school
gaan. Zelfs zijn er die na hun pensioenering met
frisse krachten voor de klas blijven staan. Overigens
weet ik misschien nog wel een remedie voor de gesloopte onderwijzers. Toegegeven, het gaat daarbij
niet om leerlingen op school maar catechisanten.
Toch zijn er genoeg overeenkomsten, al was het
maar de desinteresse. Maar ter zake. De illustere ds.
D. Rustige van Hierden bleek uiterst vervelende catechisanten te hebben. Het rumoer in het lokaal was
niet van de lucht en Rustige kon niet beginnen. Hij
riep toen opeens: ‘Allemaal mond dicht en op de
knieen!’ Vervolgens ging hij op de knieen terwijl de
leerlingen hem volgden en beleed de Allerhoogste de
schuld van zichzelf en de catechisanten in de geest
van ‘Ik ben een slechte dominee en dit zijn slechte
kinderen’. En… Het had positief resultaat!
Willem Lodewijk (II)
Toen Willem Lodewijk nog thuis op de Dillenburg
woonde groeide hij op met Anna, een dochter van
zijn oom Willem en diens vrouw Anna van Saksen die
in 1563 geboren was. Omdat Willem van haar moeder gescheiden was werd ze opgevoed door haar
oma Juliana van Stolberg die ook op de Dillenburg
verbleef. Als kinderen trokken Willem Lodewijk en
Anna dus veel met elkaar op. Toen Willem van Oranje in 1575 opnieuw in het huwelijk trad met Charlotte de Bourbon kwam Anna twee jaar later (toen
inmiddels haar echte moeder was gestorven) bij haar
vader en stiefmoeder in huis terecht. Anna was toen
dertien jaar. Omdat Willem Lodewijk ook bij zijn oom
Willem in Antwerpen en Breda ging wonen voor een
militaire opleiding bleef het contact tussen hem en
zijn nichtje. In Anna’s leven bleek het zaad dat door
Juliana van Stolberg was gezaaid door Gods genade
te ontkiemen. Op den duur groeide er een liefdes-
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band tussen Willem Lodewijk en zijn nicht. Willem
Lodewijk verbleef inmiddels in Leeuwarden als waarnemend stadhouder van zijn oom Willem en na diens
sterven als echte stadhouder van Friesland. Hij
schreef zijn vader dat hij een huwelijk wilde aangaan
met zijn nicht Anna. Maar vader Jan had grote bezwaren. Allereerst omdat Anna een nicht was en
vervolgens omdat Willem van Oranje met financiele
schulden was gestorven en door een huwelijk met
diens dochter hij in financiele problemen zou komen.
Ook Anna’s voogd en grootmoeder van moeders
kant hadden bezwaren vanwege een huwelijk tussen
‘broederskinderen’. Allerlei rechtsgeleerden en theologen kwamen er aan te pas. Zij gaven uiteindelijk
groen licht. Maar vader Jan hield voet bij stuk. Hij
durfde het zelfs bestaan om negen maanden niets
van zich te laten horen. Op 10 augustus 1586 schreef
Willem Lodewijk aan zijn vader dat hij dit huwelijk
niet aan wilde gaan uit ‘ijdele en vleselijke hartstochten’. Hij schreef hem dat het een gebedszaak was
waarbij hij de Heere vroeg dat wanneer het huwelijk
tot tijdelijke en eeuwige schade zou leiden de Heere
dan
"zijn gedachten en zijn hart, dat toch alleen in Zijn
hand is, mocht veranderen." Vijf jaar echter was de
genegenheid tot Anna ‘standvastig gecontinueerd’.
Hij schreef: "Ik bespeur een rechtmatige vocatie en
Gods roeping. Ik word gewaar dat deze persoon mij
door de almachtige God is toegeschikt." Uiteindelijk
ging vader Jan overstag en werd op 25 november
1587 het huwelijk tussen Anna en Willem Lodewijk
voltrokken. Het zou –hoewel een zeer gelukkig- een
kortstondig huwelijk worden waarin vele zorgen
waren. In februari 1588 werd ze ernstig ziek (ze leed
aan epilepsie) maar mocht toch weer opknappen. In
april 1588 kreeg ze een miskraam en werd vervolgens weer ernstig ziek waarbij de epileptische aanvallen elkaar snel opvolgden. Op 13 juni 1588 kwam
haar einde. Haar laatste woorden waren ‘Ach Herr!’
Het verdriet van Willem Lodewijk was groot. Zijn
vriend en biograaf Ubbo Emmius schreef: "Deze
huiselijke smart wondde den Graaf dodelijk." Maar
hij sterkte zich als David in de Heere zijn God. Hij
schreef aan zijn vader dat: "hoewel Gods doen ons
dikwijls bitter en wrang dunkt, toch Zijn uitverkoren
christenen alles ten beste en meerdere welvaart
gedijt." Op 24 juli 1588 kreeg hij een brief van vader
Jan waarin deze met blijdschap had vernomen "hoezeer God de Heere met Zijn Heilige Geest" zijn bedroefde zoon "heeft gesterkt". Hij schreef verder:
"Ja, wij weten, dat God naar Zijn alleen wijze en goede raad alle ding regeert, en Zijn uitverkorenen alles

ten beste, dikwijls beide tot hun tijdelijke en eeuwige
welvaart richt en schikt!" Tevens wees hij Willem
Lodewijk op de preken van Calvijn over Job die hij in
Herborn in het Duits had laten vertalen. Hij merkte
daarbij op: "Deze zijn bovenmate rijk aan troost voor
alle bedrukten, bedroefden en bekommerden." Anna
werd begraven in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden.
Willem Lodewijk liet een graftombe maken waarop
Anna liggend werd afgebeeld met gevouwen handen.
Op de tombe werden twee teksten gegrafeerd. Een
woord uit Filippenzen 1:21 "Mihi Christus in vita et in
morte est lucrum. Phil. I" (Christus is mij in leven en
in sterven gewin) en een woord uit Job 19:26: "Har in
carne mea videbo Deum. Job XIX" (Uit dit mijn vlees
zal ik God aanschouwen). Hoe groot het verlies ook
voor Willem Lodewijk was, de winst bleek groter.
Johannes Fontanus, de reformator van Gelderland,
schreef aan Willem Lodewijks vader met wie hij veel
correspondeerde: "Doch dit verlies van wat hem op
aarde 't liefst was, werd de stadhouder een prikkel
tot nog ernstiger en nog inniger godsvrucht." Willem
Lodewijk heeft ondanks aandrang van zijn vader (die
zelf tweemaal hertrouwde) en zijn neef Maurits (die
er helaas tal van buitenechtelijke relaties op na hield)
nooit meer een tweede huwelijk in overweging genomen.
Willem Lodewijks secretaris, Everard van Reyd,
schreef in 1589 aan graaf Jan van Nassau: "Na de
vaderlijke kastijding en "t ontvangen kruis van den
Almachtige God leeft Z.G. zo stichtelijk, dat hij geen
dag laat voorbijgaan zonder de lezing des Goddelijken Woords. De tijd, die Z. G. na voleindiging der
landszaken overheeft, wordt besteed met 't berijden
en dresseren van jonge paarden, wat Z.G.'s enige
uitspanning is. Andere zonden, die tegenwoordig zo
algemeen zijn, dat ze bijna bij de wereld voor geen
schande geacht worden, heb ik nooit bij Z.G. bespeurd!"
In 1592 kreeg hij de hoede over twee van zijn jongere broers, Lodewijk Gunther (1575-1604) en Ernst
Casimir (1573-1632). Ze waren destijds echter meer
losbollen dan studiebollen. Het onderwijs dat de
broers in Herborn en Geneve hadden genoten bleek
niet afdoende te zijn. Vader Jan vroeg aan Willem
Lodewijk of Londen of Leiden mogelijk een alternatief zouden zijn voor de beide broers om verder te
studeren. Daarop antwoordde Willem Lodewijk dat
Londen geen optie was ‘vanwege de slechte zeden
en de overdaad die gevaarlijk kunnen zijn voor hun
ontwikkeling’. Leiden zou ook een fiasco worden. Ze
zouden er "vanwege hun geringe kennis en hun
nietsdoen een schande voor de familie zijn". Hij bood
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zijn vader aan hen maar naar Leeuwarden te sturen.
Willem Lodewijk zou dan wel een oogje in het zeil
houden. Hij achtte dat beter dan het hof van neef
Maurits "omdat daar weinig kennis te halen is en de
zeden vrijer zijn". Blijkbaar heeft Willem Lodewijk
een positieve invloed gehad op zijn broers want over
Lodewijk Gunther schreef Fontanus in 1602 aan graaf
Jan: "Ik hoop dat uw genoemde zoon van nu
voortaan de voetstappen van zijn heer vader bestendig zal drukken, Lodewijk Gunther leidt een godzalig,
vreedzaam en loffelijk leven met zijn gemalin en ze
hebben hun huishouding zo ingericht, dat iedereen
er mee opheeft. Beiden hebben ze zich tot "t hoogwaardig Avondmaal Christi begeven en zich alzo
gesteld onder de heilige kerkelijke tucht. Ze hebben
deze winter, behalve hun dagelijkse oefeningen, met
vlijt doorgelezen de Tableaux du feu seigneur van St.
Aldegonde, waarin de ketterijen der valse kerk worden blootgelegd en weersproken; insgelijks van Seigneur Du Plessis De la messe." In 1604 kwam hij om
bij het beleg om Sluis.
Ernst Casimir is de directe voorvader geworden van
ons koninklijk huis. Hij verloor het leven bij inspectie
van de loopgraven bij het beleg van Roermond in
1632 toen een musketkogel zijn hoofd dodelijk trof.
Over hem hopen we later nog wel meer te horen in
verband met de remonstrantse en contraremonstrantse twisten.
(Wordt vervolgd DV)
Synode van Dordrecht (slot)
Op 27 april 1619 werd een brief van Pierre du Moulin
namens de gereformeerde kerk te Parijs voor de
leden van de synode voorgelezen betreffende de vijf
artikelen tegen de Remonstranten. Du Moulin was
uitgnodigd om deel te nemen aan de synode maar
kreeg geen toestemming om naar Dordt te komen.
Zijn schrijven was evenwel van dien aard dat het
meer dan de moeite waard was deze aan de synodeleden voor te houden. Eén citaat over de verhouding
verkiezing en verantwoordelijkheid nemen we over
uit dat epistel: ‘Door de leer van de absolute verkiezing wordt het Godzalig pogen der gelovigen niet
verachterd, noch de naarstigheid verkoeld (…) Hizkia,
van de ziekte verkwikt, wist wel dat hem het leven
vijftien jaren verlengd was, nochtans is niet te twijfelen of hij heeft die tijd gegeten en gedronken. Paulus
verzekert de behoudenis dergenen die in het schip
waren, en het ontgaan der schipbreuk. Nochtans
heeft hij de schippers vermaand tot arbeiden’.
Op 29 april werd besloten de Nederlandse Geloofsbelijdenis op de synode te bespreken omdat de Re-

monstranten daar ook bepaalde bezwaren tegen
hadden. Het was ook een opdracht van de Staten
Generaal om dat te doen.
Reeds op 30 april kwam het besluit –na bespreking
met ook de buitenlandse afgevaardigden- om deze
ongewijzigd te handhaven.
Op 1 mei werd de Heidelberger Catechismus zondag
voor zondag onder de loep genomen om te zien of er
iets strijdend zou zijn tegen de Heilige Schrift. ’s Middags reeds verklaarde de synode dat er niets was dat
niet oveenkwam met Gods woord of verandering
benodigde zodat de notulist mocht eindigen in het
feit ‘dat deze Catechismus een zeer wel gesteld kort
begrip was der rechtzinnige christelijke leer, zeer
wijselijk in orde gebracht, niet alleen naar ’t begrip
der tedere jonkheid maar ook tot bekwame onderwijzing dergenen die tot hun jaren waren gekomen.
En dat dezelve derhalve met grote stichting in de
Nederlandse kerken mocht geleerd en in alle manieren behoorde gehouden te worden’.
Op 3 en 4 mei werd de theologie van professor Vorstius behandeld in de synode. Hij was de opvolger
geworden van Arminius maar deed niet onder voor
diens dwalingen. Ondanks het feit dat besloten werd
om Vorstius op non actief te zetten werd de wens
genotuleerd dat deze Cornelius Vorstius en allen die
met hem dwaalden genadig door de Heilige Geest
zouden worden verlicht en terug zouden gebracht
worden op de weg der waarheid en des vredes ‘opdat de kerk zich liever over hun bekering dan over
hun verwarring moge verblijden’.
Op 6 mei1619 was het dan zover dat de Dordtse
Leerregels in de Grote kerk werden voorgelezen.
Daarmee was de synode officieel ten einde. Het
gebed en de de dankzegging die daarbij door Bogerman zijn uitgesproken zijn in de acta van de synode
letterlijk overgenomen. Opvallend is daarbij het gebed voor de dwalenden: Wil de afdwalenden, goedigste Herder! wederom tot de kudde brengen. Buig
en vermurw de harde harten, dat zij Uw uitgereikte
hand erkennen, en Uw kracht omhelzende, vrede
met U maken, en niet langer met halsstarrigheid de
waarheid tegenstaan. Verzamel bijeen de verstrooiden, heel de verwonden, richt op en versterk de
gevallenen, maak de doden levend.’.
Op 9 mei werd afscheid genomen van de buitenlandse theologen. Bogerman voerde daarbij het woord.
Volgens de notulist zijn ze ‘met dank- en handgeving,
tot bewijs van de broederlijke gemeenschap, en
onderlinge omhelzing, niet zonder tranen vertrokken’. Waneer we de huidige kerkelijke praktijk daarmee vergelijken -ongeacht het kerkverband- dan lijkt
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dit meer een sprookje dan werkelijkheid te zijn. Ons
past –ziende op eigen kerkverband- alleen maar de
bede:
Keer weer, o God der legermachten,
Tot ons, die op Uw bijstand wachten;
Zie uit den hogen hemel neer;
Herstel Uw wijnstok als weleer,
Den stam ter liefd' Uws Zoons geplant,
Dien Gij gesterkt hebt door Uw hand.
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