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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 8 september 2019 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. Baan te Veenendaal 

 

Collecten 

1. Diaconie 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats (extra collecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. L. Schrijver-Westerbroek, Mevr. E. de Ruiter-

Monster, Mevr. R. Mulder-van Asselt en Lisanne Kok 

 

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 

 

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 

11.10u in ‘t Kerkerf. We eindigen om 12.00u. Tot 

dan!  

Hartelijke groetjes van de leiding van zondagsschool 

‘Abia’ 
 

Zendingsavond 

Op D.V. woensdag 11 september zal er een zen-

dingsavond in de kerk worden gehouden. Sprekers 

zullen zijn dhr.H.Bor uit Poederoijen (die jaren evan-

gelist was te Gent) en ds.L.Schaafsma uit Nunspeet 

(die tweemaal als zendeling naar Malawi is uitgezon-

den geweest). Aanvang is 19.30 uur. Iedereen meer 

dan welkom. 

 

 

m.vankooten@solcon.nl
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Gebedskring 

Op D.V 7 september is er weer de  maandelijkse 

gebedskring. We hopen om 21.00 uur te  beginnen in 

het Kerkerf. 

 

Belijdeniscatechisatie 

We hopen zeer binnenkort te beginnen met de belij-

deniscatechisatie. Twee aanmeldingen zijn binnen-

gekomen. Wil iemand nog een gesprek vooraf, dat 

kan. In ieder geval willen we op donderdag 19 sep-

tember beginnen. Graag zou ik verder de donderda-

gen gehandhaafd zien maar er is ook altijd wel iets te 

regelen wanneer dat op die avond om allerlei rede-

nen van belang niet kan. In de afgelopen periode 

hebben we het meerdere malen gehad over de keus 

van Ruth tegenover die van Orpa. Orpa zocht het 

gemak en de weelde van Moab en ging daarmee 

haar onheil tegemoet. Hoe anders Ruth met haar 

eenvoudige belijdenis. Kies heden wie ge dienen wilt 

maar bedenk ook de gevolgen op langere termijn. 

We zijn hier namelijk maar heel eventjes…. 
 

Open Repetitieavonden Viva Vox  

Het Christelijk Gemengd Koor Viva Vox uit Elspeet 

organiseert in september twee open repetitieavon-

den. Op donderdag 12 september wordt deze open 

repetitieavond gehouden in het Kulturhus in Elspeet 

en op donderdag 19 september in de Chr. Gerefor-

meerde Kerk in Nunspeet (Gruppendelerweg). Beide 

avonden beginnen om 19.45 uur en duren tot 21.45 

uur. Hou je ook van zingen? Wil je graag eens mee-

zingen met Viva Vox? Kom geheel vrijblijvend een 

avond (of twee) met Viva Vox meezingen! U/je bent 

van harte welkom! 

 

Psalmzangvereniging 'De Lofstem' 

Op DV donderdag 12 september beginnen we het 

nieuwe zangseizoen. 

Nieuwe leden zijn hierbij ook van harte welkom. 

Wij repeteren iedere donderdagavond van 20.00 uur 

tot 22.00 uur in het Kerkerf. 

Het koor staat onder leiding van dirigent Wim Mul-

der en we worden op het orgel begeleid door Henry 

Frens. 

Het bestuur 

 

Heidelberg 

Met mijn vrouw en het jongste deel van ons grote 

kindertal (en de hond) was ik van 22 juli tot 26 juli in 

het Odenwald gelegen Reichelsheim. Een plaatsje dat 

niet zo heel ver van Heidelberg en Worms verwijderd 

ligt. Een mooie idyllische omgeving met uitgestrekte 

koren- en weidevelden in een heuvelachtig land-

schap omringd door bossen. Hoewel het erg heet 

was wilden we een bezoek aan Heidelberg waar onze 

catechismus is geboren niet overslaan. Niet alles wat 

Heidelberg biedt en van grote kerkhistorische waar-

de is konden we bezoeken maar in ieder geval het 

beroemde slot waar de keurvorsten van de Palts in 

het verleden woonden  en de Heilige Geestkerk waar 

Caspar Olevianus aan was verbonden. Het kasteel op 

een berg gelegen aan de rand van de stad oversteeg 

al mijn verwachting. Wat een kolossaal gebouw, 

hoewel het grootse gedeelte uit een gerestaureerde 

ruine bestaat. Hoewel de dichter van Psalm 48 Jeru-

zalem bedoelt, kwamen me toch de woorden  voor 

de geest bij het aanblik: In haar paleizen vestigt God, 

Zijn troon wordt daar erkend een slot, een hoog 

vertrekt voor ’t volk te wezen’. Nee, het is niet de 
tempel van Jeruzalem, maar wat in dit kasteel is 

uitgedacht is wel naar het hart van Jeruzalem. Dit is 

namelijk het kasteel waar Frederik de Vrome vanaf 

1559 kwam wonen om zijn kinderloze oom Otto 

Hendrik op te volgen. Hier kwam hij op de gedachten 

om onze catechismus te laten schrijven die in 1563 

van de pers kwam. Op dit kasteel ontmoette hij Ur-

sinus en Olevianus die de catechismus schreven. In 

de kapel, boven de ruimte waar het beroemde grote 

wijnvat wordt ten toon gesteld heeft zijn hofprediker 

Petrus Datheen menigmaal het woord bediend voor 

de keurvorstelijke familie. Deze tapte uit een ander 

vaatje dan het beroemde wijnvat. Hier werd klare 

wijn geschonken. Hij vertaalde ook de catechismus in 

onze taal. 

Ooit was ook Luther op dit slot. Het was een jaar 

nadat hij zijn 95 stellingen had aangebracht op de 

slotkapel van Wittenberg. Hij hield toen een dispuut 

over die artikelen in de universiteitsstad. Een kope-

ren plaat tussen de straatstenen midden in de stad –
terplekke waar het dispuut plaatsvond- herinnert 

nog aan dat feit. Hij had toen ook een onderhoud 

met de slotvoogd op het kasteel bij de avondmaal-

tijd. Dat was destijds keurvorst Lodewijk V van de 

Palts. Het verhaal gaat dat hij toen tegen Luther zei, 

terwijl hij naar de dikke verdedigingstoren wees met 

muren van maar liefst 8 meter dikte die men toen 

aan het bouwen was: ‘Dit is de god waarop ik mijn 
vertrouwen stel’. Dit zou voor Luther de inspiratie 
geweest zijn voor ‘Een vaste Burcht is onze God’. Feit 
is dat Luthers Burcht in eeuwigheid Dezelfde is ge-

bleken en van de ‘Dicker Turm’ een ruine is overge-

bleven. 

In een van de vele vertrekken van het kasteel heeft 

ook Charlotte de Bourbon een tijdje verkeerd. Zij was 
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de derde vrouw van Willem van Oranje en zocht op 

dit kasteel in 1572 toevlucht nadat ze uit het klooster 

was getreden. Hier ontmoette Willem van Oranje 

haar en trad twee jaar later met haar in het huwelijk. 

Frederik en Willem van Oranje hadden veel kontakt 

met elkaar. Frederik was een van zijn geldschieters in 

de strijd tegen de Spanjaarden. Ook steunde hij fi-

nancieel de vervolgde Hugenoten. Waren Frederik 

eerder al verschillende kinderen door de dood ont-

vallen, in 1574 was er op het kasteel diepe droefheid 

toen hem de tijding bereikte dat zijn zoon Christoffel 

op 23-jarige leeftijd tijdens een gevecht tegen de 

Spanjaarden was gesneuveld op de Mokerhei, samen 

met twee broers van Willem van Oranje. Toen de 

jobstijding hem bereikte zei Frederik dat het hem tot 

een troost was dat zijn zoon om de eer van God en 

de ware godsdienst was gestorven op het bed van 

eer. Dat had hij liever dan dat zijn zoon thuis in le-

digheid op ‘des duivels oorkussen’ had doorge-

bracht…. 
Mijn oudste kleindochter vertelde ik dat we naar 

Heidelberg zouden gaan. Hoewel ze toch regelmatig 

onder de catechismusprediking zit  associeerde zij 

Heidelberg met Heibelberg, een stukje dat ze met 

andere leerlingen had gespeeld bij het verlaten van 

de basisschool in Schoonrewoerd. Nu, Heidelberg is 

inderdaad tot Heibelberg verworden want na het 

overlijden van de keurvorst nam een van zijn zonen 

het stokje over en deze was bepaald geen liefhebber 

van de gereformeerde leer. Hij maakte daar enorme 

heibel over. De gereformeerde prediking werd ver-

boden en Ursinus en Olevianus moesten het veld 

ruimen. Beiden vertrokken naar elders. Frederiks 

erfopvolger was Lutheraan maar dan wel in een heel 

ruime variant want hij had meer met Rome dan met 

de Reformatie gemeen. Toen deze in 1583 overleed 

werd het taboe op de gereformeerde prediking en de 

catechismus weer doorbroken omdat het bewind 

van Heidelberg toen in handen kwam van een jonge-

re broer, de calvinistische Johan Casimir. 

De Heilige Geestkerk die we bezochten was de 

preekplaats van Caspar Olevianus die de eindredactie 

van de Heidelberger Catechismus verzorgde. De 

huidige kansel is van veel later datum maar het kerk-

gebouw is ondanks de schade die het in verschillende 

oorlogen kreeg nog steeds dezelfde. Er is een graf-

tombe te zien van de verre voorouders van Frederik 

de Vrome, te weten Rupprecht III met zijn vrouw 

Elizabeth. Deze Rupprecht was overtuigd Rooms 

Katholiek en heeft deze kerk laten bouwen. Helaas is 

de graftombe van zijn oud-oom Otto Hendrik die in 

1557 de reformatie doorvoerde in Heidelberg en de 

Palts niet meer te zien. Deze is tijdens een der vele 

oorlogen die Heidelberg teisterden verwoest. Van 

1706 tot 1936 is deze kerk in gebruik geweest voor 

de Rooms Katholieken en de protestanten. Tussen 

koor en schip was een muur gemetseld en in het 

koor kwamen de Roomsen samen en in het schip de 

protestanten. We noemen zoiets een simultaankerk. 

Een eenvoudig gedenkteken op de plaats waar ooit 

de scheidingsmuur zich bevond, houdt de herinne-

ring hieraan vast.  In mijn eerste gemeente Mont-

foort is in de dagen dat we onder het bewind van 

Napoleon waren ook geprobeerd zoiets te realiseren, 

daar de Rooms Katholieken voor die tijd in een 

schuilkerk huisden. Uiteindelijk is het bij een plan 

gebleven en kregen de Rooms Katholiken een eigen 

kerkgebouw. In het Zeeuwse Hulst is dit wel gebeurd. 

In 1929 hebben de Rooms Katholieken het protes-

tantse gedeelte van die kerk gekocht en bouwden de 

protestanten een eigen kerkgebouw. 

Inmiddels is Heidelberg terug bij af. Zeker, in de Hei-

lige Geest kerk wordt nog kerk gehouden maar het 

gereformeerde karakter is spoorloos, trouwens ook 

het oer-lutherse-.  Een mega playmobilpop van 

Luther op een ballustrade is het enige wat er aan 

herinnert. Aan de balie van het kerkgebouw is het 

enige wat men aan informatie krijgt uit de periode 

van het ontstaan van de catechismus een folder van 

de stichting Heidelberg, nota bene een Nederlandse 

stichting. Over de Heidelberger Catechismus schreef 

een van de Heidelbergse voorgangers: ‘Veel van de 
129 vragen en antwoorden van de Heidelberger 

Catechismus zijn ons vreemd. Dat durven en willen 

wij ook ter sprake brengen’. Zonde is dat, letterlijk en 
figuurlijk. 

Wie wel met ere genoemd wordt is Hermann Maas 

(1877-1970) die van 1915 tot 1943 predikant van 

deze kerk was. Voor hem is ook een plaquette in de 

kerk aangebracht.  Hij was een groot bestrijder van 

het antisemitsme en heeft zich ingezet om Joodse 

kinderen naar Engeland te doen vluchten. In 1943 

werd hij wegens zijn kritiek op het nazi-regime afge-

zet en moest dwangarbeid verrichten. Na de Tweede 

Wereldoorlog werd hij ereburger van Heidelberg en 

werd ter zijner nagedachtenis in het Yad Vashem 

museum te Jeruzalem een boom geplant omdat hem 

te eren als ‘rechtvaardige onder de volkeren’. Hoe-

wel hij vele gereformeerden beschaamd zette door 

zijn moedig gedrag ten opzichte van het Joodse volk 

was hij geen aanhager van het Heidelberger leer-

boekje. Hij stond veel meer bekend als een bruggen-

bouwer tussen alle religies. Dat is echter een brug te 

ver. Laten we het maar houden bij vraag en ant-
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woord 30 van de Heidelberger: Geloven dan die ook 

aan den enigen Zaligmaker Jezus, diehun zaligheid en 

welvaart bij de heiligen, bij zichzelf,of ergens elders 

zoeken? Neen zij; maar zij verloochenen met de daad 

den enigen Heiland enZaligmaker Jezus, ofschoon zij 

met den mond in Hem roemen ; want van tweeën-

één; òf Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn, òf 

die dezen Zaligmakermet waar geloof aannemen, 

moeten alles in Hem hebben, dat tot hun zaligheid 

van node is.’ Gods woord zegt: En de zaligheid is in 
geen ander, want er is ook onder de hemel geen 

andere naam, die onder de mensen gegeven is, door 

welke wij moeten zalig worden’. 
 

Bij de diensten 

Zondagmorgen hopen we verder te gaan met de 

behandeling van het boekje Ruth. We lezen het der-

de hoofdstuk. ’s Middags hopen we in Scherpenisse 

de bediening van de heilige doop van ons zeventien-

de kleinkind Marinus Roan mee te maken. Ds.M.Baan 

uit Veenendaal zal dan de dienst in uw midden lei-

den. Gezegende diensten toegewenst. 

 

Ter overdenking 

De Heere heeft gemeend, Zich in deze ordening aan 

de mensen te moeten vertonen, dat zij, wanneer zij 

door de kennis van hun eigen armoede alle hooghar-

tigheid afleggen, zichzelf volledig verwerpen en zich 

volstrekt waardeloos achten, dan pas beginnen de 

zoetheid van de barmhartigheid die Hij hun in Chris-

tus voorhoudt, te proeven. En wanneer zij deze in 

ontvangst hebben genomen, herademen zij en we-

ten zij zich vertroost, doordat zij in Christus zowel de 

vergeving der zonden als het zalig heil zeker geloven 

mogen (P. Melanchton 1497-1560). 

 

de redactie 


