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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 16 juni 2018 

09.30 uur ds. D.J. Budding 

15.00 uur ds. C. Stelwagen 

 

Collecten 

1. Fonds christelijke doeleinden 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. C. Duenk-Vreugdenhil, Mevr. E. Bomhof-de 

Haer, Alida-Maria van den Brink  en Eline Huisman 

 

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 vrijwil-

lige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. 

Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380 

 

Doopzitting 

D.V. maandag 17 juni doopzitting om 19.30 uur in 

het Kerkerf i.v.m. de bediening van de Heilige Doop 

op zondagmiddag 23 juni. 

 

Zondagssschool 

Beste kinderen van de zondagsschool, 

D.V. zondag 23 juni zullen we in ’t Kerkerf met alle 
groepen samenkomen om afscheid te nemen van de 

jongens en meiden uit groep 8. Alle kinderen van de 

zondagsschool én de familie van de leerlingen uit 

groep 8 van harte welkom! 

Dit is tegelijkertijd het laatste zondagsschooluur voor 

de zomervakantie. We laten jullie weten wanneer we 

jullie weer hopen te ontmoeten.  

Hartelijke groet van de leiding van zondagsschool 

Abia 

 

Financiën mei 

Collecteopbrengsten: 

zondag 5 mei 

Kerk € 431,76, Instandhouding predikantsplaats € 
465,75, Kerk € 481,50. 
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zondag 12 mei  

FCD € 452,87, Kerk € 455,80, Instandhouding predi-

kantsplaats € 508,10. 
donderdag 16 mei 

Trouwdienst € 325,05 

zondag 19 mei 

Kerk € 459,05, Instandhouding predikantsplaats € 
476,30, Diaconie € 521,90. 
zondag 26 mei 

Diaconie voor Oranjehof € 579,40, Kerk € 448.35, 
Instandhouding predikantsplaats € 476.45. 
donderdag 30 mei 

Kerk € 314,50, Instandhouding predikantsplaats € 
337,20, Kerk € 346,95. 
Collectebussen kerkradio: 

Kerk € 781,49, Diaconie € 443,27. 
Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

mei € 145  (1x € 20, 1x € 15, 5x € 10, 1x € 12, 2x € 6, 
6x € 5 en 2x € 3). Giften per bank, voor de kerk 1x € 
15 en 2x € 50, voor de instandhouding van de predi-

kantsplaats 1x € 50 en voor het verjaardagsfonds 1x 
7,50, 1x € 10 en 2x € 25.  
Hartelijk dank voor al uw gaven. 

 

Uplewerd 

Bij de tweedaagse trip naar Oost-friesland onlangs 

bezochten we ook het kerkje van Uplewerd. Daar is 

Johannes Bogerman, de voorzitter van de Nationale 

Synode te Dordrecht (1618-1619) in 1576 gedoopt. 

Zijn vader die aanvankelijk pastoor in Kollum was, 

werd voor de ‘nije leer’ ingewonnen en begon in 
Kollum deze beginselen ook te prediken vanaf de 

kansel alwaar hij pastoor was. Bij de geloofsvervol-

ging en met name de komst van het Spaanse leger 

naar Friesland vluchtte hij daarop naar Emden en 

werd al spoedig predikant in het dorpje Uplewerd. 

Het is een zeer klein dorpje temidden van uitgestrek-

te weilanden waarop de boeren hun beroep naar 

hartenlust kunnen uitoefenen. De velden zijn daar 

bekleed met kudden, zoals we in Psalm 65 zingen. 

Vader Bogerman die inmiddels getrouwd was werd 

in deze plaats vader. Men wees de pastorie aan waar 

de ons bekende Johannes geboren zou zijn. Het grote 

huis – dat een eindje bij het kerkje vandaan stond- 

dateert uit 1593. Het huis zal dan op de plaats zijn 

verrezen waar vroeger de pastorie stond. Immers 

Johannes was al lang en breed student thelogie toen 

het huidige huis gebouwd werd. Het kan ook zijn dat 

de Duitsers ons uit chauvinisme voor het lapje hou-

den met de gedachte ‘Deutschland ueber alles’.  
Vooruit maar. Het oude kerkje stond er wel in die 

tijd. Vanouds kende het bedehuis drie ingangen. Een 

aan de zuiderkant voor de vrouwen en twee aan de 

noorderkant voor enerzijds de mannen, anderzijds 

de geestelijken die destijds uit alleen uit mannen 

bestond. Bestond, want inmiddels is ook daar de 

vrouw in het ambt verwerkelijkt. Die ingangen zijn op 

den duur dichtgemetseld en men komt nu door de 

westerzijde binnen. De dichtgemetselde ingangen 

zijn nog duidelijk zichtbaar. Naast het pittoreske 

kerkje staat een klokketoren, iets wat in die regio 

meer voorkomt. Het eenvoudige  bouwwerk uit de 

veertiende eeuw  ademt de rust van eeuwen her. 

Niets aan het meubilair in de kerk herinnert aan de 

zestiende eeuw of het moest zijn de stenen kansel-

trap. In ieder geval is de kansel van later datum, 

terwijl men pas een orgel kreeg in 1963, een eenkla-

viers instrument met aangehangen pedaal gebouwd 

door een orgelbouwer die de dubieuze naam Alfred 

Fuhrer droeg. In het kerkje hebben we enkele psal-

men gezongen, o.a. in de berijming van Datheen, 

daar die berijming in de dagen van Bogermans ge-

boorte gezongen werd. We deden dat met begelei-

ding van het orgel, hoewel dat destijds niet gebeur-

de. Men was destijds wars van orgelspel bij de ere-

dienst. Ook hield ik een korte causerie over Johannes 

Bogerman waarvan de hoofdinhoud als volgt luidde: 

Johannes Bogerman die in 1576 hier in Uplewerd 

geboren en gedoopt werd  en mogelijk zijn eerste 

kerkgang maakte vertrok vier jaar later met zijn ou-

ders naar Bolsward omdat zijn vader daar predikant 

werd en het gevaar voor de Sanjaarden was gewe-

ken. Inmiddels was Willem Lodewijk de stadhouder 

van Friesland. Johannes ging in 1592 theologie stude-

ren te Franeker, de theologische faculteit die Willem 

Lodewijk kort daarvoor had gesticht. Johannes was 

een bekwaam leerling en werd zelfs internationaal 

student. Zo bezocht hij de faculteiten van Heidel-

berg, Geneve, Zurich, Lausanne, Oxford en Cambrid-

ge. Vervolgens werd hij predikant  te Sneek, Enkhui-

zen en Leeuwarden. Toen Willem Lodewijk het lot 

van de vervolgde gereformeerden elders in de zeven 

provincien ter harte ging en zijn neef Maurits aanzet-

te zich voor deze vervolgden in te zetten stuurde hij 

deze pedikant naar Den Haag. Hij werd dan ook de 

voorzitter van de synode te Dordrecht, waarbij een 

van de afgevaardigden zei dat Bogerman de mooiste 

baard van Europa had. Het is deze man geweest die 

na lang getouwtrek over het gezag van de synode de 

remonstranten de deur wees met bulderende stem: 

‘Dimittimini, exite!’ Gij wordt weggezonden, gaat 
heen! Er is wel eens gezegd: Waar zijn de Bogerman-

nen vandaag in de kerk? Met alle achting voor Bo-
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german, maar hij had het wat dat betreft heel ge-

makkelijk. Zelfs had hij de Staten Generaal achter 

zich die er van overtuigd waren dat de remonstran-

ten als verstoorders van de kerkelijke eenheid ver-

wijderd dienden te worden. Helaas regeert sinds jaar 

en dag het domme getal in onze kerk waarvan de 

meerderheid van de belijdenis niet wil weten. Laten 

we echter niet vergeten dat niet het domme getal 

het laatste woord heeft maar de Drie-enige God. Op 

de Dordtse synode is Bogerman met verschillende 

anderen verkozen als bijbelvertaler van het Oude 

Testament. Als zodanig heeft hij de kleine profeten 

en Job vertaald. Gomarus schreef naar aanleiding 

van het gereedkomen van de eerst zes kleine profe-

ten: ‘Ik danste bijna van vreugde toen ik de zes eer-

ste profeten, door u in orde gebracht, ontving. Ik heb 

God zeer gedankt voor het volbrachte werk en voor 

uw gezondheid, daartoe van de hemel gesterkt’. 
Johannes Bogerman was het ook die prins Maurits 

geestelijk begeleidde toen deze sterven ging. Het 

sterfbed van Maurits heeft hij ook te boek gesteld. 

Negen maanden voor zijn dood werd Bogerman op 

zestig jarige leeftijd nog professor te Franeker.  De 

overhandiging van de Statenvertaling aan de Staten 

Generaal waaraan hij had meegewerkt maakte hij 

niet meer mee want een week daarvoor overleed hij 

op 11 september 1637, terwijl hij naar zijn wens in 

stilte werd begraven. Wel dekte een sierlijk steen zijn 

graf met het volgende opschrift: 

‘Een zeer welsprekend kerkredenaar, en geleerd 
theoloog, een verstandig man, zeer verdienstelijk 

jegens de kerk en de Nederlandse republiek in de 

moeilijkste tijden en daarom zeer bemind bij de 

vaders des vaderlands, een mens van onvergelijkelij-

ke verdiensten’. Mogelijk zou Bogerman gezegd 
hebben: ‘Mag het ook iets minder?’ 
De grafsteen is door aanhangers van de Franse Revo-

lutie vernietigd rond 1795. Zo wilden de patriotten 

afrekenen met alle mannen van adel. Echter, Boger-

man was helemaal niet van adel of het moest zijn 

door genade van geestelijke adel. 

We besloten de causerie met het voorlezen van Job 

19:23-27: Och, of nu mijn woorden toch opgeschre-

ven wierden. Och, of zij in een boek ook wierden 

ingetekend! Dat zij met een ijzeren griffie en lood 

voor eeuwig in een rots gehouwen wierden! Want ik 

weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over 

het stof opstaan; En als zij na mijn huid dit door-

knaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aan-

schouwen; Denwelken ik voor mij aanschouwen zal, 

en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde; mijn 

nieren verlangen zeer in mijn schoot.’ Heerlijke 

Schriftwoorden die door Bogerman zelf getrouw 

vanuit het Hebreeuws in onze taal zijn overgebracht. 

 

Bij de diensten 

Komende zondag hoop ik voor te gaan in de christe-

lijke gereformeerde kerk te Ameide. Uw oud predi-

kanten Budding en Stelwagen hopen in uw midden 

het woord des Heeren te bedienen. Geve de Heere 

gezegende diensten. 

 

Ter overdenking 

Mijn zonden zijn te groot dan dat zij vergeven kun-

nen worden. Verbieden de rechtvaardigheid en hei-

ligheid Gods mij niet om hoop op vergeving op te 

vatten? Luister, zeg ik dan, en overweeg eens dit 

woord van Augustinus: ‘Laat niemand zeggen:Ik heb 
dit gedaan, misschien wordt het mij niet vergeven. 

Omdat u nu eenmaal zoveel gedaan hebt, als u ge-

daan hebt, noem iets vreselijks wat u begaan hebt, 

iets ernstigs, iets huiveringwekkends, waaraan u nog 

vol huivering terugdenkt – ja u mag gedaan hebben 

wat u maar wilt, maar u hebt Christus toch zeker niet 

gedood! Er is geen zwaardere zonde dan die daad, 

omdat niets beter is dan Christus. Welk een goddelo-

ze daad is het, Christus te doden! Toch hebben de 

Joden Hem gedood, en vele Joden geloofden later in 

Hem, en dronken Zijn bloed, en die zonde is hen 

vergeven (Johannes Bogerman 1576-1637). 

 

Zestiende kleinkind 

Afgelopen week was ik in Zwitserland. Mijn vrouw 

kreeg griep en kon niet mee. Erg jammer. Maar alles 

werd voor haar en mij verzoet doordat juist in die 

periode een zestiende kleinkind geboren mocht wor-

den bij onze kinderen in Schoonrewoerd. Albert 

Barend is zijn naam en het jongetje heeft Bart als 

roepnaam gekregen. Moeder en kind maken het zeer 

wel. Uiteraard wilde ik iets meenemen uit Zwitser-

land voor de kleine jongen.  Maar wat zou het zijn? In 

Bern boden ze prachtige knuffelberen te koop aan 

vanwege de herkomst van de naam van die stad. 

Echter Bern had ik al bezocht en zou er niet meer 

terugkomen. ‘k Had er wel even aan gedacht zo’n 
mega knuffel te kopen maar een kadootje kopen 

voor een zuigeling terwijl het nog niet geboren is 

vind ik wat te voorbarig. Wie weet of moeder en kind 

bij de bevalling het er levend afbrengen? Zo vanzelf-

sprekend is dat niet. Een beer uit Bern zat er dus niet 

meer in, maar wat dan wel. De blijde mare kreeg ik 

te horen terwijl ik even alleen door de straten van 

Zurich slenterde, de stad waar Zwingli als middel in 

Gods hand mocht gebruikt worden om de reformatie 



 

 

4 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

in Zwitersland tot stand te brengen. Opeens viel mijn 

oog op een soevenierswinkel. Deze was gesitueerd in 

de schaduw van het Grossmunster waar Zwingli op 1 

januari 1519 voor het eerst een reformatorische 

preek hield. De keus voor een presentje werd me 

makkelijk gemaakt. Het eerste waar mijn oog op viel 

bij het binnentreden van de winkel was een romper-

tje, een rood gevalletje met een wit kruis er op, de 

vlag van Zwitersland. Voor het eerst van m’n leven 

heb ik een kledingstuk voor een baby gekocht het-

welk normaliter het werk van mijn ega is. Moge het 

kleine manneke opgroeien met de bevinding van de 

in 1566 geschreven ‘confessio Helvetica’ d.w.z. de 
Zwitserse belijdenis die in grote trekken overeen-

komt met onze Nederlandse Geloofsbelijdenis. In die 

belijdenis lezen we o.a.: ‘Het christelijk geloof is niet 
een opvatting of een menselijke overtuiging, maar 

een rotsvast vertrouwen en een duidelijk en voort-

durend instemmen van het hart, kortom, een zich 

heel zeker vastklampen aan Gods waarheid, die in de 

Schriften en in de Apostolische geloofsbelijdenis is 

uiteengezet, ja aan God Zelf, het hoogste goed, en 

vooral aan Gods belofte en aan Christus Die de ver-

vulling van alle beloften is’. 
 

de redactie 


