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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 23 juni 2019 

09.30 uur ds. M. van Kooten (voorbereiding H.A.) 

15.00 uur ds. M. van Kooten (bediening H.D.) 

 

Collecten 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Morgendienst: Mevr. E. van Ark-Wieberdink, Mevr. 

A. Stelwagen-Berkhout, Mevr. A. vd Hardenberg-vd 

Hardenberg en Jessica van Ark 

Middagdienst: Mevr. W. van de Brug-Huisman, Li-

sanne Kok 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 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 

 

Bijbelavond 

Op D.V. woensdag 26 juni zal er bijbelavond zijn in 

het Kerkerf in verband met de bediening van het 

Heilig Avondmaal op 30 juni. We hopen die avond stil 

te staan bij Hebreen 6. De avond begint om 19.30 

uur. Iedereen hartelijk welkom. 

 

Censura morum 

Deze zal plaatsvinden op D.V. woendag 26 juni van 

21.00 tot 21.30 uur in de bovenzaal van het Kererf. 

 

Zondagsschool 

Beste kinderen van de zondagsschool, 

D.V. aanstaande zondag 23 juni zullen we in ’t Ker-

kerf 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! 

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

 

Bijeenkomsten zorgcentrum Oranjehof  

Meditatie  

Donderdag morgen 27 juni is er de meditatie, waar-

op bezoekers van ons centrum,  maar ook anderen 

hartelijk worden uitgenodigd deze morgen mee te 

maken. Vanaf 10.00 uur is er inloop, met koffie en 

thee;  het programma begint om 10.30 uur en wordt 

rond 11.30  uur afgerond.   

Broodmaaltijd  

Vrijdagmiddag 28 juni is de maandelijkse broodmaal-

tijd. Deze  bijeenkomst begint om 17.30 uur. De kos-

ten bedragen € 5,- per persoon. Opgave vooraf tot 

uiterlijk donderdagmorgen   27 juni.  

Heeft u vervoer nodig, belt u dan een dag van te 

voren naar Oranjehof, tel 0577- 492278.   

 

Norden 

Norden was de laatste plaats die we aandeden bij de 

kerkhistorische trip op 21 en 22 mei jongstleden. 

Hoewel het grootste aantal vluchtelingen om des 

geloofs wil in Emden verbleven waren er ook die 

elders in Oost Friesland terecht kwamen. Zo ook de 

plaats Norden. Daarom ook deze plaats bezocht. In 

Norden bezochten we de Grote of St.Liudgerkerk die 

behoort aan de Evangelisch Lutherse gemeente. De 

kerk is genoemd naar de Friese evangelist Liudger die 

daar voor het eerst een christelijke gemeente sticht-

te, zoals hij dat ook op de Noord Veluwe mocht 

doen, o.a. te Doornspijk. De Grote kerk van Norden 

waarvan de klokkentoren een eindje bij de kerk van-

daan staat is een oeroud gebouw dat naast een een-

voudig kerkschip in later dagen vergroot werd met 

een indrukwekkend koor hetwelk verwantschap 

toont met de Martinikerk van Groningen. In de kerk 

bevindt zich een beroemd Schnitger orgel. Om dit te 

bespelen is eerst wel een dag nodig om de mogelijk-

heden die dit orgel biedt uit te proberen. De regis-

terknoppen zitten namelijk kris kras door elkaar. Het 

is echter een juweel, qua uiterlijk als klank. In deze 

kerk zijn twee orgelbouwers gedoopt, te weten Ru-

dolf Knol die het bekende orgel van Hasselt heeft 

gemaakt  alsook Rudolf Garrels die het beroemde 

orgel van Maassluis waar jaren Feike Asma aan het 

klavier zat vervaardigde. Garrels was zoon van een 

bierbrouwer. Blijkbaar trok dat ambacht hem niet en 

vreesde hij wellicht daardoor drankorgels te maken. 

Nee, dan ging hij voor het kerkorgel en geinspireerd 

door het orgel in zijn kerk ging hij ook bij die orgel-

bouwer in de leer.  Garrels was echter niet alleen 

orgelbouwer, hij ontwierp ook de kansel van Norden 

waarbij het houtsnijwerk grotendeels is uitgevoerd 

door de Nederlander Jan de Rijk. Mogelijk begreep 

hij dat hoewel de muziek in de lutherse traditie in de 

kerk heel belangrijk is, de bediening van het woord 

het wint.  De kansel van Garrels is een preek op zich. 

De kuip wordt gedragen door een beeld dat Mozes 

voorstelt die de twee tafels van de heilige wet in de 

handen draagt. De ene tafel heeft drie en de andere 

tafel zeven geboden.  De ene tafel de verhouding 

tussen de mens en God en de tweede de verhouding 

tussen de mens en zijn naaste. De Luthersen volgen 

namelijk de Rooms Katholieke lijn waarbij de eerste 

twee geboden worden gecombineerd en het laatste 

wordt gescheiden, zoals men dat in Deuteronomium 

5 meent op te merken. Vandaar dus de indeling 3 en 

7 dat ook nog weer eens heilige getallen heten te 

zijn.  Boven Mozes –aan de kuip van de kansel- be-

vindt zich een afbeelding van de Heere Jezus waar-

onder staat ingegrift in het latijn ‘Jezus de Redder 
der wereld’. We zien hierin duidelijk verbeeld dat de 
wet een tuchtmeester is tot Christus en Christus het 

einde van de wet is. Naast de afbeelding van Christus 

op de kanselkuip bevinden zich de vier evangelisten 

en Johannes de Doper. De voorloper van Christus en 

de vertolkers van het werk van Christus. Wet en 

Evangelie dient gepredikt, dood en leven. De kansel-

trap wordt geflankeerd door een aantal apostelen 

zoals Petrus, Thomas, Jacobus en Paulus terwijl he-

lemaal onderaan een afbeelding staat van Maarten 

Luther met een bijbel in zijn hand. Of Luther er zelf 

zo mee ingenomen zou zijn dat er een beeld van hem 

onder aan de kanseltrap staat betwijfel ik maar dat 

Paulus zijn buurman is in de beeldengalerij zal hij 

ongetwijfeld gewaardeerd kunnen hebben. Door 

diens woorden in de Romeinenbrief zijn immers zijn 

ogen geopend voor de onvoorwaardelijke beloften 

van het Evangelie: ‘Want de rechtvaardigheid Gods 

wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; 

gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit 

het geloof leven’. Voor men de kanseltrap beklimt 
moet men door een poortje waarin een deur is. Bo-

ven dat poortje zien we een afbeelding van Mozes 

die de schoenen van zijn voeten doet zoals we lezen 

in Exodus 3:5: ‘Nader hier niet toe; trek uw schoenen 
uit van uw voeten want de plaats waarop gij staat is 

heilig land’. Een ernstige waarschuwing voor de 
voorganger. Hij dient te beseffen wat een verant-

woordelijk werk het is om voor te gaan. Het klank-
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bord heeft de vorm van een klok. De voorganger 

dient luid en duidelijk de bijbelse boodschap door te 

geven. Op de hoeken van het klankbord staan figu-

ren die allerlei attributen in de hand houden zoals 

een ladder en een hamer. Het zijn afbeeldingen van 

de personen die de Heere Jezus aan het kruis nagel-

den. Deze beelden geven de boodschap weer dat de 

predikant niets heeft te prediken dan Jezus Christus 

en Dien gekruisigd. Op de top van het klankbord 

staat een engel die met de ene hand de bazuin blaast 

terwijl hij in de andere hand een bordje vasthoudt 

met daarop de woorden ‘Dat eeuwig Evangelie’. Op 
het lantaarn vormige basement waarop de engel 

staat zijn een aantal afbeeldingen van de Emmaus-

gangers uitgebeeld. Daarmee wordt uitgebeeld wat 

de kracht van de bediening van het woord doet. 

Aan Norden is ook de naam van Ubbo Emmius (1547-

1625) verbonden die voor ons land van betekenis is 

geworden. Hij was geen vluchteling maar werd de 

stuwende motor van de theologische opleiding te 

Groningen. Emmius groeide op in Greetsiel en gaf er 

na een theologische studie gevolgd te hebben te 

Geneve onder leiding van de bekende Theodorus 

Beza leiding aan de latijnse school te Norden waar de 

vader van zijn moeder ooit burgemeester was. Hoe-

wel hij op zondag naar de zojuist genoemde kerk 

ging kwam er op den duur verwijdering tussen hem 

en de lutherse kerk omdat hij zich steeds meer ont-

wikkelde als een gereformeerd theoloog. Hij vertrok 

daarom naar het Oostfriese Leer waar hij ook leiding 

gaf aan de Latijnse school.  In 1595 ging hij dit werk 

in Groningen doen nadat de stad zich onder leiding 

van prins Willem Lodewijk van het Spaanse juk had 

ontdaan. Toen Willem Lodwijk in 1614 de Groningse 

universiteit opende werd hij rector magnificus van 

die nieuwe academie. Met Fransiscus Gomarus die 

de theologie studenten opleidde was hij daar gezag-

hebbend. Zelf gaf hij de studenten onderwijs in 

Grieks en geschiedenis. Dat laatste kon hij als geen 

anderen. Hij heeft dan ook de Friese geschiedenis 

geboekstaafd in maar liefst zestig boeken. Ook 

schreef hij een biografie over de vrome prins Willem 

Lodewijk. Zijn grafzerk die in het universiteitsgebouw 

te Groningen is bewaard bevat de volgende tekst, 

vertaald uit het Latijn: ‘Voor de onsterfelijke nage-

dachtenis aan de vermaarde en vrome grijsaard Ub-

bo Emmius, een Fries uit Greetsiel, eerste rector van 

de academie, theoloog der zuivere leer, uitnemend 

filoloog, volmaakt geschiedschrijver.’ Uiteraard wat 
overdreven om iemand volmaakt te noemen maar 

‘theoloog der zuivere leer’ was hij zeker. Wat een 
verschil met alle wind van leer die er later ging waai-

en, met name toen de Groninger richting opgeld 

deed. 

Hoewel de vlucht van de protestanten (o.a. uit ons 

land) naar Oost Friesland in het middelpunt van onze 

belangstelling stond stootten we bij geval ook nog op 

iets anders, namelijk de vlucht van de Joden vanuit 

Duitsland naar elders. Bij een wandeling door Nor-

den kwamen we in de Synagogeweg. Er was echter 

geen synagoge te bespeuren. Het was met recht 

Synagoge-weg. Wat we wel vonden was een monu-

ment ter herinnering aan een synagoge die bij de 

Kristallnacht in 1938 verwoest was. De fundamenten 

zijn later gerestaureerd terwijl een opschrift daarbij 

ons vermaant dat iets dergelijks niet meer mag ge-

beuren. Aan de synagogeweg kwamen we ook de 

schoolmeesterswoning tegen van de Joodse 

schooolmeester Wolf Benjamin Schweitzer. Een 

plaquette was aangebracht aan dat huis voor diens 

dochter Recha (1892-1984) die aldaar was geboren 

maar vanwege anti-semitistische maatregelen reeds 

jaren voor de Tweede Wereldoorlog als kleuter met 

haar ouders naar Silezie vertrok. Ze vertelde dat haar 

enige herinnering uit Norden bestond dat in een park 

een bordje was aangebrracht met als opschrift: Ver-

boden voor Joden en honden. Overigens was het in 

Polen gelegen Silezie niet veel beter. Het totaal Jo-

den in haar geboortestad bestond in haar jeugd uit 

vierhonderd personen. Bij het aantreden van Hitler 

was dat aantal gehalveerd. Na de zogenaamde ‘Ent-

losung’ bleken er vier overlevenden te zijn. Recha 
Schweitzer (later door haar huwelijk Recha Freier 

geheten) heeft zich sedert het aantreden van Hitler 

ingezet dat maar liefst 7000 kinderen Duitsland kon-

den ontvluchten en in Palestina in de kibboets te-

recht kwamen.   

Ook het bezoek aan Norden bleek zodoende interes-

sant en inspirerend. Laten we onze vrijheid om de 

Heere naar Zijn woord te dienen maar waarderen. 

Laten we daartegenover de vrijheid die we ontvingen 

niet in ongebondheid aan het woord de Heeren op 

het spel zetten. 

 

Ter overdenking 

Twee uitspraken van Augustinus (354-430): 

* De zonde wordt hier wel vergeven maar niet zo, 

dat zij er niet zou zijn, maar zo, dat zij niet meer 

toegerekend wordt. 

** De zonde verliest in dit leven wel haar heerschap-

pij, maar gaat te gronde in het toekomende leven. 

 

de redactie 


