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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 25 augustus 2019 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

D.V. zondag 1 september 

09.30 uur ds. J. Lohuis te Scherpenisse 

15.00 uur ds. J. Lohuis 

D.V. maandag 2 september 

9.00 uur ds. M. van Kooten (opening schooljaar) 

 

Collecten 

25 augustus  

1.Diaconie 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 

1 september 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantslpaats 

3.Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

Kinderoppas 

25 augustus 

Mevr. A. vd Hardenberg-vd Hardenberg, Mevr. J. 

Post-Mulder, Mevr. J. Mulderij-Van de Kolk en Ro-

bert van de Kamp 

1 september 

Mevr. E. van Ark-Wieberdink, Mevr. J. Fijan-

Heijkamp, Mevr. L. van Asselt-Huisman en Jeanine 

van Deuveren 

 

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 

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. 

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

 

Zondagsschool ‘Abia’ 
Kom jij ook…  (weer) naar de zondagsschool? 

Wat we daar allemaal doen? 

*Samen met vriendjes en vriendinnetjes luisteren 

naar een verhaal uit de Bijbel 

*Samen zingen 

*Samen praten over de Bijbel 

*Samen een werkje maken of een spel doen. 

Je stoel staat al klaar op D.V. zondag 8 september om 

11.10 uur in ‘t Kerkerf. We eindigen om 12.00 uur. 
Tot dan!  

Hartelijke groetjes van de leiding van zondagsschool 

‘Abia’ 
 

Financiën juli 

Collecteopbrengsten: 

zondag 7 juli  

Kerk € 414,45, Instandhouding predikantsplaats € 
433,70, Diaconie voor Stephanos € 471. 
zondag 14 juli  

FCD € 468,70, Kerk € 487,70, Instandhouding predi-

kantsplaats € 552,48. 
zondag 21 juli 

Kerk € 536,90 Instandhouding predikantsplaats € 
683,05, Kerk € 645,07. 
zondag 28 juli 

Diaconie € 404,30, Kerk € 423,47, Instandhouding 
predikantsplaats € 458,20. 
Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

ju1i € 143,45  (1x € 50, 2x € 20, 1x € 10,80, 2x € 10, 
1x € 7,65 en 3x € 5). Giften per bank, voor de kerk 1x 
€ 50, en 1x € 60, voor het verjaardagsfonds 3x € 10 
en 1x € 25. Uit de opbrengst van oud ijzer ontvingen 
we € 230. 
Hartelijk dank voor al uw gaven. 

 

Agenda september 2019 

Maandag 2 september opening schooljaar Boaz Jach-

inschool 

Donderdag 5 september bidstond Israël 

Zaterdag 7 september zanguurtje 

Zaterdag 7 september gebedskring in Kerkerf 

Maandag 9 september uitgifte collectemunten 

Woensdag 11 september zendingsavond 

Woensdag 25 september Bijbelavond en censura 

morem 

Zondag 29 september bediening Heilig Avondmaal 

 

Bijeenkomsten zorgcentrum Oranjehof  

Meditatie  

Dinsdag morgen 27 augustus  is er de meditatie, 

waarop bezoekers van ons centrum,  maar ook ande-

ren hartelijk worden uitgenodigd deze morgen mee 

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

thee;  de bijeenkomst begint om 10.30 uur en wordt 

rond 11.30  uur afgerond.   

Broodmaaltijd  

Vrijdagmiddag 30 augustus is de maandelijkse 

broodmaaltijd. Deze  bijeenkomst begint om 17.30 

uur. De kosten bedragen € 5,- per persoon. Opgave 

vooraf tot uiterlijk donderdagmorgen   29 augustus.  

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

voren naar Oranjehof, tel 0577- 492278.   

 

Informatie Israelreis 

Op D.V. dinsdag 3 september zal er een informatie-

avond zijn over de Israelreis die volgend jaar van 3 

t/m 12 juni zal worden gehouden worden. De aan-

vang van de avond is 19.30 en wordt gehouden in 

het Kerkerf. 

 

Vierhouterbos 

De week met de gehandicapten in het Vierhouterbos 

zit er weer op. Hartelijk dank voor de vele reacties 

die we kregen om als chauffeur op te draven bij de 

uitstapjes. Door de grote aanmelding hadden alle 

gasten wel een particulier chauffeur kunnen hebben. 

Nogmaals hartelijk dank en we hopen dat –wanneer 

er in de toekomst- weer een beroep op u gedaan 

wordt de bereidwilligheid even groot is. Het is zeer 

dankbaar werk. Dat hebben wij opnieuw ook zo erva-

ren. De betrokkenheid bij de kerkdiensten alsmede 

de vertellingen en lezingen aan tafel was zeer groot. 

Verrassende dingen mochten we vernemen. Wan-

neer we zingen ‘Dies wordt Ge Heer’ met beving 
recht kinderlijk gevreesd’ mocht dat bij meerdere 
gasten opgemerkt worden. U kent mogelijk de ge-

schiedenis van de vrouw die ooit tot haar gehandi-

capte kind zei: ‘Waarom ben je op aarde?’ waarop 
het kind antwoordde: ‘Om God eeuwig groot te ma-

ken!’ De omgang met de gehandicapten bracht me 
ook de woorden van de Zaligmaker in herinnering 

zoals vermeld in Mattheus 18:3-6: ‘ Voorwaar zeg Ik 
u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kin-
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derkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen 

geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelven zal vernede-

ren, gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het 

Koninkrijk der hemelen. En zo wie zodanig een kin-

deken ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. 

Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, 

ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen 

aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in 

de diepte der zee. 

Wat me ook raakte was de blijdschap om kleine din-

gen. Carriere maken, eer en aanzien verkrijgen, ver-

mogensaanwas en prestatiedrang waren vrijwel niet 

aanwezig om van kerkelijk geharrewar maar niet te 

spreken. Een blinde gast vermaakte zich alleen al in 

het geluid (het geschuif en getik van de stenen) dat 

vernomen wordt bij het sjoelen. 

Overigens vernam ik van een der gasten die van de 

afkorting van elk automerk zo’n beetje een hilarische 
uitleg gaf dat OPEL staat voor Overal Pech En Leed. 

Zelf rijden we er een maar gelukkig heeft de vierwie-

ler ondanks die negatieve betiteling me afgelopen 

zondag zonder problemen van huis naar Horst, 

Streefkerk en weer naar huis vervoerd. Dat zat ‘m 
natuurlijk niet in de Opel, nog minder in de bestuur-

der maar in de bewarende hand Gods. 

 

Bazel 

We hebben tijdens onze reis naar de Zwitserse plaat-

sen die van belang zijn geweest voor de reformatie 

bezocht, namelijk Geneve, Bern, Neuchatel en Zu-

rich. ‘k Vergat nog te melden dat we in Zurich ook 
nog de Jakobskerk bezochten waar we samen zongen 

met begeleiding van Peter Wildeman die de reis had 

georganiseerd, terwijl ik mediteerde over de woor-

den van Petrus ‘Wij hebben het profetische woord 
dat zeer vast is’. De Jakobskerk dateert niet uit de tijd 
van de reformatie maar werd in 1860 gebouwd. 

Omdat de eerder genoemde kerken niet beschikbaar 

waren om daar een zangdienst te houden op een 

doordeweekse middag werd voor deze kerk gekozen. 

In de kerk zijn gebrandschilderde ramen te zien 

waarop geen heiligen maar reformatoren zijn afge-

beeld. Of ze dat op prijs gesteld zouden hebben is 

nog maar de vraag. In ieder geval zouden ze hun 

hoofd schudden over de wind van leer die daar he-

den ten dage te beluisteren valt alsmede de activitei-

ten die er plaatsvinden zoals dans en yoga. We wa-

ren er in de week voor Pinksteren en de vrouwelijke 

predikant vertelde ons dat dan de dieren in de kerk 

welkom waren om ze te laten zegenen. Iets wat in 

sommige kerken in ons land wel gebeurt met Die-

rendag. De voorgangster vertelde dat men met hon-

den, katten, schildpadden en zelfs een huisvarken 

naar het huis des gebeds kwam. De link tussen die-

ren en pinksteren kan ik niet leggen of het zou het 

visioen van de reine en onreine dieren moeten zijn 

dat Petrus te Joppe kreeg.  Toen ik met een van de 

kerkenraadsleden in gesprek kwam en zei dat bij ons 

ook beesten welkom zijn met Pinksteren begreep hij 

me niet. Ik bedoelde natuurlijk de beesten waar Asaf 

het over heeft in Psalm 73. 

Eigenlijk hield de reis op met een bezoek aan Zurich. 

Omdat het hotel Dreilanderbrucke in Weil am Rhein 

dichtbij Bazel ligt wilde ik op de laatste avond van 

ons verblijf aldaar toch nog even naar die stad gaan.  

Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om daar niet 

heen te gaan. Het bleek drie kilometer verderop te 

liggen. Dat is goed te doen met de benenwagen. Een 

beperkt aantal dames en heren volgden. U moet 

weten dat Basel een zeer belangrijke plaats is ge-

weest voor de reformatie. Bazel dat in het midden 

van Europa ligt is van oudsher een belangrijke han-

delsstad geweest. Daar was al vroeg door allerlei 

invloeden die via internationale betrekkingen ont-

stonden kritiek op het kerkelijk gezag van Rome. Aan 

de universiteit doceerden mannen die deze kritiek 

niet onder stoelen of banken staken. We denken aan 

Johannes Reuchlin (oom van Melanchton), Thomas 

Wytenbach (van wie Zwingli les kreeg) en Wolfgang 

Capito die van 1515 tot 1519 daar professor was en 

voorganger in het Munster. Hij wist in 1518 de druk-

ker Johannes Frobel te bewegen geschriften van 

Luther uit te geven. Onze landgenoot Erasmus 

woonde ook geruime tijd in Bazel en verbleef dan in 

de woning van drukker Johannes Frobel die naaste  

vele geschriften van Luther ook van deze humanist 

van de pers deed rollen. Ondanks Erasmus’ dubieuze 
opstelling (hij verklaarde Luther als een grote gek 

nadat deze diens leer van de vrije wil had bestreden) 

gedurende de reformatie is hij toch gebruikt om 

veler ogen te openen voor de waarheid van Gods 

woord. Hij was het immers die voor het eerst de 

Griekse grondtekst van de Bijbel in druk deed ver-

schijnen zodat men in de Bijbelstudie terug kon grij-

pen op de bron die op cruciale punten afweek van de 

latijnse vertaling, de vulgata, hoewel Luther van hem 

zei: ‘Erasmus heeft het Nieuwe Testament wel ver-

taald maar niet aangevoeld’. Na een lange voettocht 
bereikten we het hartje van de oude stad en vonden 

we de Grote kerk, ook hier weer zoals in Zurich en 

Bern Munster geheten. Al konden we niet in de kerk 

–waar Erasmus begraven ligt en een monument te 

zijner nagedachtenis is opgericht- we konden wel het 

standbeeld van Oecolampadius zien dat  zich ergens 
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aan de buitenmuur van het bedehuis bevindt. Daar 

was het me ook om te doen. Johannes Oecolampa-

dius (1482-1531) had eigenlijk een andere naam die 

met huis te maken had. Gedacht wordt aan Haus-

mann, Heusgen, Hausch en Hausschein. Naar de 

gewoonte van die tijd onder de geleerden gaf hij 

voorkeur voor de Griekse vertaling daarvan en werd 

het Oecolampadius. Oecolampadius die wel de oud-

ste reformator genoemd mag worden omdat hij een 

jaar ouder dan Luther en twee jaar ouder dan Zwingli 

was heeft Erasmus onder wiens invloed hij aanvanke-

lijk stond, geholpen met diens Griekse uitgave van 

het Nieuwe Testament waarvan hij ook het nawoord 

verzorgde.  Oecolampadius werd na zijn theologische 

studies te Bologne en Heidelberg voorganger in 

Weinberg. In tegenstelling tot de meeste predikers 

van die tijd waren zijn preken uit leg van de Heilige 

Schrift terwijl hij ook teruggreep op de kerkvaders 

zoals Augustinus, Ambrosius en Chrsysostomus en 

niet zozeer op uitspraken van concilies die de meest 

vreemde uitspraken deden. Oecolompadius merkte 

op dat  in de doorsnee prediking van zijn dagen de 

ware theologie zich schuil hield en ‘de meest dwaze 
kletskoek, nog erger dan oudewijvenpraat’ vanaf de 
kansel klonk. Niet het woord Gods maar allerlei heili-

genverhalen beheersten de prediking. In 1515 werd 

hij in Basel uitgenodigd om te preken maar het duur-

de tot 1522 dat hij zich aan deze gemeente verbond 

nadat hij eerder vier jaar in Augsburg werkzaam was 

geweest. Meer en meer ontwikkelde Oecolampadius 

zich tot een gereformeerd theoloog, door Bucer ook 

wel ‘onze grootste theoloog’ genaamd en heeft veel 

voor de kerk mogen betekenen, vooral door zijn zorg 

voor de prediking en de nadruk op de exegese en het 

gebruik van de grondtekst. In 1522 werd hij voorgan-

ger in het Grossmunster te Bazel  toen in  1528 de 

stadsraad de zijde van de reformatie koos werd hij 

daarvan de leider. Hij trad in dat jaar eveneens in het 

huwelijk met Wisebrandis Rosenblatt (1504-1564), 

een vrouw wier leven niet over rozen ging. Maar 

liefst vier keer maakte deze vrouw het mee dat een 

echtgenoot overleed. Toen Oecolampadius met haar 

trouwde was ze een weduwe van 24. Drie kinderen 

werden uit dit huwelijk die de merkwaardige namen 

kregen Eusebius, Alitheia en Irene (Godsvrucht, 

Waarheid en Vrede) waarmee ook zijn prediking 

getypeerd kan worden. Op 27-jarige leeftijd werd 

Wisebrandis weer weduwe omdat Oecolampadius 

stierf aan de gevolgen van bloedvergiftiging. Ze is 

daarna getrouwd geweest met de eerder genoemde 

Wolfgang Capito en tenslotte Martin Bucer. Deze 

ontviel haar toen ze nog maar 47 jaar was. Ze werd 

begraven bij haar tweede man, Oecolampadius in het 

Grossmunster te Bazel. 

De tocht naar de kerk was zeker zeven kilometer. 

Sommige dames zuchtten en waren bezorgd of ze de 

terugtocht wel zouden kunnen halen. We hadden 

immers al een hele dag wandelen door Zurich er op 

zitten. We spraken af om bij terugkeer naar het hotel 

de tram te nemen. De ‘oefenaar’ van Driedorp heeft 
in een stelling bij zijn  zijn wetenschappelijke studie  

over Engelse piëtistische geschriften in het Neder-

lands, 1598-1622 eens gesteld dat het aanbeveling 

verdient dat een predikant in het zwart dient gekleed 

te zijn maar niets zwart doet. Helaas ben ik daaraan 

niet ontkomen. Hoe dat kwam? Na het bezoek aan 

het Grossmunster vonden we een tram die naar Weil 

am Rhein ging. De tijd ontbrak om een kaartje te 

kopen. Een volgende gelegenheid zou een uur duren. 

Ik besloot als woordvoerder van de passagiers ge-

woon in te stappen en naar de bestuurder van de 

tram te gaan en contant te betalen –nog meer dan 

het tochtje eigenlijk zou kosten-. Zwart rijden is im-

mers diefstal, De bestuurder- een dame- wilde dat 

geld echter niet in ontvangst nemen. Ze stond er op 

dat er een kaartje moest worden gekocht op een 

eerstvolgend station. Ze was echter niet bereid om te 

wachten terwijl we dit zouden doen. Dat zou bete-

kenen dat we middernacht aan zouden komen in ons 

hotel. We besloten toch maar te blijven zitten. On-

gewild werden we zwartrijder. Last had ik er niet van, 

wel van de blaren onder mijn voeten. 

 

Bij de diensten 

Komende zondag hopen we weer in uw midden te 

zijn. ’s Morgens lezen we weer Ruth 2 terwijl we in 
de middagdienst zondag 7 van de Heidelberger wil-

len vervolgen. Aan de beurt is vraag en antwoord 21 

die door Hazeu berijmd is op de wijs van Psalm 25: 

 

Wat is een oprecht gelove? 

Dat men niet alleen verklaart, 

Al hetgeen’ons God van boven 

In Zijn woord heeft g’openbaard, 
’t Voor waarachtig houde, maar 

Ook een zeker vast vertrouwen, 

’t Welk de Heil’ge Geest ons klaar 

Doet gevoelen, voor ’t aanschouwen 

 

Dat die Geest werkt in ons harte 

Door al d’ Evangelieblaen 

En dat zonden, schuld en smarten 

Mij en and’ren zijn voldaan. 
Dat mij al mijn zaligheen 
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Worden uit gena gegeven 

En w’ om Christus wil alleen 

Door Zijn heilverdiensten leven. 

 

De week daarop heb ik geruild met ds.Lohuis uit 

Scherpenisse. Geve de Heere ons gezegende dien-

sten. 

Op 2 september hopen we ’s morgens in de kerk een 
korte dienst te houden t.g.v. van de opening van het 

schooljaar van de Boaz-Jachinschool. We zullen 

trachten op eenvoudige wijze te spreken voor de 

kinderen. Ook daarvoor is een ieder hartelijk uitge-

nodigd.  

 

Ter overdenking 

Zoals eertijds de taal der bouwlieden in Babel ver-

ward werd, opdat ze deze trotse en en onzinnige 

onderneming moesten neerleggen, zo is ook thans 

list en bedrog van de duivel enkel erop gericht de 

talen zo te verwarren, dat de leraren niet begrepen 

worden door de leerlingen en de muren van het 

hemelse Jeruzalem des te minder gebouwd worden 

(Johannes Oecolampadius 1482-1531). 

 

de redactie 


