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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 11 augustus 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

D.V. zondag 18 augustus 2019 

09.30 uur ds. R. Veldman te Nunspeet 

15.00 uur ds. P. Molenaar te Lunteren 

 

Collecten 

11 augustus 

1.Fonds Christelijke doeleinden 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantslaats (deurcollecte)  

 

18 augustus 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats  

3.Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

Kinderoppas 

11 augustus 

Mevr. W. van de Brug-Huisman, Mevr. T. v.d. Top-

van Renselaar, Dhr. A. Smit  en Gerrielle van de Steeg 

 

18 augustus 

Mevr. F. van de Zande-Roordink, Mevr. E. Bomhof-de 

Haer, Mevr. J. van Kooten-van Asselt en Julia de 

Weerd 

 

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 

 

Verhuisd 

De familie van Binsbergen is verhuisd van de Apel-

doornseweg naar Nebo, Johan de Witlaan 22 3771 

HN te Barneveld. We wensen hen een gezegende 

levensavond aldaar toe. Nebo was voor Mozes de 

laatste berg die hij beklom en. Ook stierf hij op zeer 

hoge leeftijd op die berg ‘naar des Heeren mond’ 
zoals we lezen in Deut. 34:5.  Volgens de rabbijnen 

moeten we het opvatten dat Mozes aan de mond 
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des Heeren stierf. M.a.w. dat hij bij zijn sterven door 

de Heere werd gekust. Ja, die omhelzingen wensen 

we de familie van Binsbergen van harte toe en in het 

leven en bij het sterven. 

 

Afwezig 

Van 10 t/m 17 augustus ben ik afwezig omdat ik dan 

mede leiding geef aan een vakantieweek voor men-

sen met een verstandelijke beperking in het Vierhou-

terbos. Voor dringende pastorale zaken wende men 

zich tot de scriba of wijkouderling. Mijn vrouw hoopt 

overigens thuis te zijn. 

 

Aanspreekpunt 

Omdat scriba Fijan volgende week met vakantie is zal 

ouderling J. Mulder fungeren als aanspreekpunt. 

 

Bijeenkomst in Oranjehof  

Weeksluiting  

D.V.Zaterdag  10 augustus is  de weeksluiting. Alle 

ouderen in en buiten Oranjehof nodigen we hiervoor 

hartelijk uit. De bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er 

zal dan een meditatie worden gehouden en aanslui-

tend zingen we enkele psalmen. Deze avond zal rond 

20.15 uur worden afgesloten.  

Heeft u vervoer nodig, belt u dan de dag ervoor naar 

Oranjehof, telefoon 0577- 492278.  

 

Zurich (slot) 

Bij onze reis naar o.a. Zurich bezochten we het Gros-

smunster, bekeken we de pastorie van Zwingli van 

buiten en ook zijn standbeeld bij de Waterkerk en 

niet te vergeten de Pieterskerk waar zijn huwelijk 

kerkelijk werd bevestigd. We gaan deze keer nog 

eenmaal naar het Grossmunster en de pastorie recht 

tegenover de kerk op Zwingliplatz 4 en het Fraumun-

ster. Laten we met het laatse bouwwerk beginnen. 

Het Fraumunster hebben we niet bezocht maar zijn 

er om heengelopen. Deze grote kerk die heel dicht 

bij de eerder genoemde kerken staat is gebouwd in 

de helft van de negende eeuw en behoorde aan het 

vrouwenklooster. De kerk en het klooster is gesticht 

door koning Lodewijk Ludwig II wiens dochters Hil-

degard en Bertha non werden. Volgens een legende 

wilden ze gaan bidden op het graf van de martelaren 

Felix en Regula waarover we eerder reeds spraken. 

Een hert met een lichtgevend gewei zou hen de 

plaats hebben gewezen waar ze een klooster moes-

ten stichten.  

Het kerkje bij het klooster werd door de eeuwen 

heen een aanzienlijk kerkgebouw en vele dames 

hebben daar als non hun vieringen gehouden. Overi-

gens waren dat vrouwen van adelijke afkomst.  

Toen Zwingli in Zurich de reformatie ter hand nam in 

1519 en hij de stedelijke overheid voor het reforma-

torisch gedachtengoed mocht winnen werden de 

kloosterlingen van hun geloftem ontheven. Zo ook de 

bewoonsters van het Fraumunster. In 1524 legde 

abis Katharina von Zimmern haar functie als abdis 

vrijwillig neer daar ze reeds door de reformatorische 

beginselen was gegreoen en gaf de leiding over aan 

het stadsbestuur. Zelf trad ze op 46-jarige leeftijd in 

het huwelijk en was het stadsbestuur met haar know 

how van grote dienst. De nonnen mochten die single 

bleven mochten er blijven wonen en kregen een 

uitkering maar werden tevens ingezet om zich in te 

zetten voor ziekenzorg en het bereiden voor maaltij-

den van de arme stadsbewoners. Een plaquette ter 

nagedachtins aan Katharina siert de kerk.  

Er was ook een Dominicanenklooster in Zurich. Hier 

woonde Anna Adlisweiler (1504-1564) als non met 

haar moeder die weduwe was. Zij raakte onder de 

bekoring van de prediking van Zwinli en Leo Jud die 

in het klooster voorgingen. Toen het klooster evenals 

het eerder genoemde Fraumunster werden opgehe-

ven bleef zij er toch wonen met haar moeder. Leo 

Jud die daar vaste voorganger werd nam ook eens de 

student Heinrich Bullinger mee. Deze kreeg meer dan 

gewone aandacht voor Anna en vroeg haar ten 

vrouw. Omdat ze haar ernstig zieke moeder niet 

wilde verlaten stelde ze het huwelijk uit tot deze was 

overleden. Daarna betrok zij met haar man de pasto-

rie te Bremgarten waar eerder Bullingers vader voor-

ganger was. Voordat we verder gaan met het leven 

van Anna willen we eerst stilstaan bij haar man Hein-

rich Bullinger (1504-1575). Heinrich werd geboren in 

het Zwitserse stadje Bremgarten waar zijn vader 

(eveneens Heinrich Bullinger geheten) priester was. 

Zijn vader die de celibaatsgelofte met de voeten trad 

woonde toen reeds tien jaar samen met een mole-

naarsdochter met de bijzondere achternaam Anna 

Wiederkehr. Hij moest vanwege deze overtreding 

wel boete aan de bisschop betalen maar verder werd 

hij niet gestoord. Heinrich was het vijfde kind van het 

stel dat echter met de komst van de  reformatie in 

het huwelijk trad. 

De kleine Heinrich gaat als 12-jarige naar de latijnse 

school te Emmerich. Deze stond onder de invloed 

van de zogenaamde broederen des gemenen levens 

die al heel wat reformatorische beginselen huldig-

den. Tijdens zijn theologiestudie in Keulen kwam hij 

in aanraking met de kervaders Ambrosius en Augus-

tinus maar ook met de werken van Luther en vooral 
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diens vriend Melanchton. Heinrich maakte in 1522 

de overstap naar de reformatie, terwijl ook zijn vader 

steeds meer naar die kant overhelde. Hij werd op 18-

jarige leeftijd docent aan een kloosterschool te Kap-

pel maar woonde de mis uit principe niet bij. Na de 

preek vertrok hij. Inmiddels schreef hij verschillende 

reformatorische pamfletten, waaronder een over de 

eerbaarheid van het huwelijk, waarin hij afrekende 

met het celibaat. In 1527 kreeg hij verlof om enige 

tijd in Zurich te gaan studeren en kwam daar in aan-

raking met Zwingli en  Anna Adlisweiler. In 1528 

werd hij part-time predikant te Hausen en bleef 

verder les geven in Kappel. In 1529 trouwde hij met 

Anna en werd de opvolger van zijn vader te Bremgar-

ten waar hij een full-time predikantschap vervulde. 

Toen in 1531 Zwingli sneuvelde in Kappel bij de bur-

geroorlog tussen de Reformatorische en Roomse 

kantons werd hij gevraagd de opvolger te worden 

van Zwingli in het Grossmunster te Zurich. Dit beroep 

nam hij aan en als zodanig is hij van grote betekenis 

geweest voor de reformatie van Zurich, Zwitserland 

en ver daarbuiten. Hij is namelijk tot aan zijn dood 

aan deze gemeente verbonden geweest. Vele preken 

zijn van hem bewaard gebleven. O.a. een serie over 

de Openbaring die in 2002 ook in twee delen in onze 

taal is verschenen. Het meest is hij bekend geworden 

door zijn ‘huysboec’ dat een vijftigtal preken bevat 
waarin de gereformeerde leer wordt uitgelegd, 

waaronder ook de Tien geboden. In 1566 verscheen 

het in het Nederlands en is vaak gebruikt door Hol-

landse priesters die met de reformatie meegingen 

maar nog niet wisten hoe ze een preek moesten 

houden. Nu, dan gaf Bullinger goede raad. Het huys-

boeck werd ook meegenomen op de handelsreizen 

uitgaande van de Verenigde Oost Indische Compag-

nie. Het was zelfs verplicht deze mee te nemen en de 

‘ziekentroosters’ die aan boord van de schepen wa-

ren, lazen de bemanning er op zondag uit voor. Er 

wordt beweerd dat het huysboeck na de Bijbel een 

tijdlang het meest gelezen boek is geweest in ons 

land. Bullinger is ook de schrijver geweest van de 

Tweede Helvetische Confessie en heeft zo’n 7500 
preken gehouden te Zurich, met maar liefst 360 pre-

ken over Jeremia!!!. Ter zijner nagedachtenis is er 

dan ook een beeld naast de hoofdingang van het 

Grossmunster geplaatst met als ondertiteling: 

‘hoofdpredikant van het Grossmunster en na 
Zwingli’s dood de leider van de Zurichse kerk, raads-

man van alle reformatorische kerken, schrijver van 

de Tweede Helvetische Confessie en vaderlijk be-

schermer en vertrooster van de verdrukte geloofsge-

noten’. Tevens herinnert de deur naar de hoofdin-

gang aan zowel Zwingli als Bullingers rijke prediking. 

Beiden preekten namelijk de hele Bijbel door. De 

zogenaamde ‘Bibeltur’ is evenals de Zwinglideur 
vervaardig door Otto Munch en bevat bronzen pas-

sende afbeeldingen bij  de tien geboden, de twaalf 

artikelen en de beden van het Onze Vader. Omdat 

Zwingli op 1 januari 1519 voor het eerst begon het 

evangelie van Mattheus door te preken zijn ook vier 

vrouwen uit het geslachtsregister van Mattheus 

afgebeeld, te weten Rachab, Ruth, Bathseba en Ma-

ria. De resterende vakken zijn voorzien van bijbeltek-

sten zoals ‘Ja Ik kom haastig, ja kom Heere Jezus’ en 
‘Ik ben met ulieden tot aan het einde der wereld. 
Recht tegenover het in de kerkmuur gemetselde 

beeld van Bullinger staat de pastorie waar hij ge-

woond heeft, gesitueerd Zwingliplatz 4. Een riante 

woning. Aan de muur van dat huis is twee jaar gele-

den een herinneringsplaquette aangebracht ter na-

gedachtenis aan zijn vrouw Anna. Daarop lezen we 

o.a.: Met haar gastvrijheid en geleefd geloof wordt 

de moeder van 11 kinderen voor de navolgende 

generaties tot ideaal beeld van de gereformeerde 

predikantsvrouw’. 
Inderdaad is door de genade Gods (zoals de beteke-

nis van Anna ook is) een bijzondere vrouw geweest. 

Ze werd moeder van elf kinderen. Iemand schreef: 

‘Ze was drukker dan haar man’. Naast haar elf kinde-

ren kwamen ook de bejaarde ouders van Bullinger in 

huis en verzorgde ze hen tot hun dood. Tevens kwam 

de weduwe van Zwingli met haar kinderen in huis en 

regelmatig verleende ze logies aan stagiaires en stu-

denten die Bullinger mee naar huis nam. Het salaris 

van Bullinger was niet erg groot want in 1553 schreef 

Bullinger aan zijn oudste zoon: ‘Je moeder maakt 
grote zorgen wanneer je al spreekt over het hebben 

van nog een paar schoenen voor de winter’. Veel 
vluchtelingen om des geloofs wil zochten asiel in 

Zurich. Anna gaf het voorbeeld om naast haar grote 

gezin ook de deur voor hen open te zetten. Zelfs 

heeft ze enige tijd onderdak geboden aan tachtig 

vluchtelingen uit Lucarno. Onder de vele vluchtelin-

gen die zij herbergde behoorde ook Petrus Martyr en 

Bernardo Ochini. Laatstgenoemde zei eens: ‘Ik ben 
als een bal door de wereld geschopt, maar dat geeft 

niet, dat is het deel van Christus’ discipelen. Een van 
de vluchtelingen schreef later aan Bullinger: ‘Uw 
vriendelijkheid en christelijke zorg voor ons tijdens 

ons verblijf bij u verplicht mij om u mijn diepste dank 

te betuigen. Groet hartelijk je vrouw die zich zo vol 

goede dienst en liefde heeft getoond’. Onder het 
bewind van Blody Mary kwamen er ook Engelse 

vluchtelingen naar Zurich, waaronder er ook onder-
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dak vonden bij Anna en haar man. Later heeft konin-

gin Elisabeth onder wie de protestanten weer veilig 

naar hun vaderland konden terugkeren Anna een 

bedankbrief gestuurd.  

Anna had ook oog voor de armen in Zurich waarom 

ze wel de ‘Zurich-moeder’ werd genoemd.  
Toen kwam het jaar 1564. De pest woedde in Zurich. 

Bullinger werd ernstig ziek maar Anna verpleegde 

hem liefdevol. Bullinger mocht weer opknappen 

maar zijzelf werd ook besmet en… overleed. Bullin-

ger was echter nog zo zwak dat hij niet eens bij haar 

begrafenis in het Grossmunster aanwezig kon zijn, 

terwijl het maar het oversteken van de straat was… 

Anna zal het allemaal niet alleen hebben gedaan. 

Anna Reinhard –de weduwe van Zwingli- en haar 

dochters zullen zeker hun beste beentje hebben 

voorgezet maar we moeten haar inzet niet onder-

schatten. 

Bullinger schreef over het zevende gebod ‘Gij zult 
niet echtbreken’ het volgende: ‘Met deze wet wordt 
ook verboden iedere luxe in het eten en drinken, van 

kleding, huisraad en woonruimte, de overmaat van  

vrije tijd en overvloed in heel de levenswandel van 

de mens. Er wordt dus geboden dat iedereen matig 

is, alleen het nodige eet en drinkt en dat hij God 

daarvoor dankt; hij moet zich hoeden voor te veel 

drinken, dronkenschap, snoepzucht en vraatzucht; 

hij moet zich eerbaar kleden zoals nodig is, zonder 

pracht en hoogmoed; hij moet niet slapen als een 

luilak, hij moet er geen leegloperij op nahouden, hij 

dient woonruimte en huisraad te bezitten zonder 

hoogmoed, kostbaarheden en opschepperij (…) 
Kortweg, er wordt van ons verlangd: alle eerbaar-

heid, tucht en schaamte, maat houden en beschei-

den zijn in alle dingen. Want wie zich van het andere 

niet onthoudt, wordt ontrouw en valt in velerlei 

zonde, schade en verderf van ziel, goede naam, lijf en 

goed’.  
Een ieder kere tot zichzelf in bij deze woorden. In 

ieder geval had Bullinger zo’n vrouw. Hij werd in 
september 1575 na zijn overlijden naast haar begra-

ven in het Grossmunster. Voor zijn overlijden vroeg 

hij aan zijn collega’s  vergeving voor alle foute dingen 
die hij had gemaakt. Ook vergaf hij hen die zich tegen 

hem hadden gekeerd.  

 

Bij de diensten 

Komende zondag hoop ik in beide diensten voor te 

gaan. ’s Morgens willen we Ruth 2 lezen en ’s mid-

dags verder gaan met de behandeling van de Heidel-

berger Catechismus. We willen vraag en antwoord 20 

van  zondag 7 bepreken die Hazeu als volgt onder 

woorden brengt hetwelk te zingen is op de wijs van 

Psalm 25:  

Schenkt dan God het zalig leven 

Ieder mens, door Christus weer 

Zoals zij in Adam bleven 

Tot verdoemnis voor de Heer’? 

Neen, maar hen, die Hem alleen 

Door het heilgelove kennen 

En, door Zijn weldadigheen 

Zich aan Zijne dienst gewennen. 

Op D.V. 18 augustus hoop ik in Horst en Streefkerk 

voor te gaan. In uw midden zullen dan ds.R.Veldman 

en ds.P.Molenaar het woord Gods te bedienen. Ge-

zegende diensten toegewenst 

 

Ter overdenking 

Waarom wil je de predikers de mond snoeren, die in 

Gods plaats staan en straffen? Dan zeggen zij: ‘Ja, hij 
bedoelt mij!’ Daarop antwoord ik: ‘Ach, lieve metge-

zel, weet je niet dat een oud spreekwoord zegt: 

‘Wanneer men een steen naar een groep honden in 

een hok gooit, dan jankt de hond, die getroffen is.’ 
Daarom verraad je jezelf met je gemor en gehuil. En 

je maakt openbaar dat je juist de schuldige hond 

bent, die getroffen is. Wil je het niet horen en liever 

klagen? Ga dan eruit, door het gat in de muur, dat de 

metselaar voor je opengelaten heeft. Je zult eenmaal 

Gods oordeel moeten horen. Hij zal je zeggen: ‘Heb 
Ik het je niet door Mijn predikers laten zeggen? 

Waarom heb je ze niet gehoord?’ Daar zul je je niet 
kunnen verontschuldigen!’  (Maarten Luther) 
 

de redactie 


