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Tel. 0577-491206 

E-mail: m.vankooten@solcon.nl 

Scriba: diaken J. Fijan 
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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 15 september 2019 

09.30 uur kand. J.K. Abbink te Vriezenveen 

15.00 uur kand. J.K. Abbink 

 

Collecten 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. T. Bossenbroek-Mulder, Mevr. C. Duenk-

Vreugdenhil, Mevr. T. v.d. Top-van Renselaar en 

Maartje Bostelaar 

 

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. 

 

Colloquium 

Op D.V. 25 september hoopt onze plaatsgenoot en 

oud-diaken Kees Budding colloquium af te leggen in 

de Hillegondakerk te Rotterdam-Hillegersberg. Vanaf 

die datum zal hij -wanneer hij wordt aangenomen- 

beroepbaar proponent te zijn in onze kerk. Van harte 

willen we hem Gods nabijheid toewensen. Een einde 

is gekomen aan de theologische studie, althans wat 

examens en tentamens betreft. Straks mag hij zich 

geheel werpen op de studie van Gods woord en 

getuigenis. Een spannende tijd breekt aan. Mag hij 

het ervaren wat een dichter zong: ‘Die wolken, lucht 

en winden, wijst spoor en loop en baan, zal ook wel 

wegen vinden, waarlangs zijn voet kan gaan.’ 
 

Doopzitting 

In verband met de bediening van de Heilige Doop op 

D.V. 22 september in de middagdienst zal er doopzit-

ting worden gehouden op maandag 16 september in 

de pastorie. Aanvang 19.30 uur. 
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Belijdeniscatechisatie 

Aanstaande donderdag hopen we voor het eerst 

samen te komen in het Kerkerf om 19.30 uur. Mo-

menteel hebben we drie aanmeldingen gekregen. 

Van harte willen we de belijdeniscatechisatie onder 

uw aandacht brengen. Het Reformatorisch Dagblad 

kopte afgelopen zaterdag ‘Minder animo voor belij-
denis doen’. Binnen elk kerkverband blijkt dit het 
geval te zijn. De vanzelfsprekendheid is van het belij-

denis doen af. Dat kan winst zijn wanneer het een 

gebeuren is dat klakkeloos geschiedt. Maar de van-

zelfsprekendheid om het niet te doen zou wel eens 

eeuwig verlies kunnen betekenen. Het is wel kort dag 

maar voor de 19e september hebt u of jij nog  volop 

de gelegenheid om over deze dingen te spreken 

onder vier ogen. Trouwens het volgen van belijdenis-

catechisatie houdt niet automatisch belijdenis doen 

in.  

 

Gezocht: jv-leider 

Voor JV De Schatgravers zijn we op zoek naar een 

nieuwe leider omdat Petra er mee stopt. Er zijn al 

een heel aantal mensen benaderd, maar helaas tot 

nog toe zonder resultaat. Wie voelt zich geroepen 

om deze plek in te nemen? De avonden zijn op dins-

dag, een keer in de twee weken. De eerste avond 

staat gepland op 17 september. Graag contact op-

nemen met onderstaande. 

Gert Bossenbroek 

 

Gemeentedag 2019 

D.V. Zaterdag 5 oktober is er weer de jaarlijkse ge-

meentedag met ’s middags een fietstocht (bij droog 
weer), een gezamenlijke maaltijd en ’s avonds een 
spreker. Een gezellige middag en avond om alvast in 

de agenda te zetten. Op deze dag kunnen we ds. Van 

Kooten ook feliciteren. Hij hoopt die dag jarig te zijn. 

De verdere info en tijden volgen nog. 

 

Winterseizoen 2019/2020 

De betreffende vergaderdata zijn te raadplegen in 

onze digitale agenda op www.hervormd-elspeet.nl. 

De data van de verenigingen zijn hierin dus tevens 

vermeld. Ook wordt het actueel in de kerkbode ver-

meldt. 

Enkele belangrijke data: 

 Opening winterwerk/gemeentedag: za. 5 okto-

ber 

 Start catechese: 30 september en 4 oktober 

 Kerstfeestviering 25 december ’s avonds 

 Sluitingsavond verenigingen: 1 april 

 Bijbellezingen: 9 oktober, 20 november, 4 de-

cember, 15 januari, 12 februari, 26 februari en 

25 maart. 

 Bijbelavonden: 25 september, 18 december, 4 

maart en 17 juni. 

Mededeling vrouwenvereniging Wees een Zegen. 

De eerste verenigingsavond is pas 3 oktober. Maar 

de Bondsdag wordt gehouden op D.V. donderdag 26 

september. Dat is in de Veluwehal, Nieuwe Markt 6 

te Barneveld. Wie gaat ermee? De dag begint om 

10.15 en wordt om 15.15 afgesloten. Het thema van 

deze dag is: HOU(D) VAST m.b.t het vasthouden aan 

de gezonde leer. Wat geloven en belijden we? Juist 

in een tijd waarin zoveel andere ‘wind van leer’ waait 
en ook in trek is, is het goed zelf vast te staan. Hoe 

krijgt dat uitwerking in de praktijk om dagelijks vast 

te houden aan een gelovig leven? Je hoort als vrouw 

bij een gemeente. Beseffen we dat dat een voorrecht 

en een verantwoordelijkheid is? ‘s Morgens houdt 

prof.dr. H. van den Belt uit Woudenberg een lezing 

en ’s middags zal ds. J.J. ten Brinke uit Oud-Beijerland 

voor ons spreken. Tussendoor is er een prachtig 

muzikaal programma waaraan Harm Hoeve en Arjan 

Post medewerking verlenen. Er is volop samenzang; 

deze wordt begeleid door Frits Berkhoff. De decla-

matie wordt dit jaar verzorgd door mevr. H.J. van 

Lingen-Bos. In de middag deelt Katja Ploeg-

Vinogradskaya met ons hoe de Heere haar vast-

houdt. Wij hopen dat er ook vanuit Elspeet animo is 

om deze dag bij te wonen. Opgeven kan bij Ada, tel. 

0577-492504. 

P.S. De nieuwe agenda’s kunnen jullie ook bij haar 
bestellen. 

  

Financiën augustus 

Collecteopbrengsten: 

zaterdag 2 augustus 

Orgelconcert € 212,40 

zondag 4 augustus 

Kerk € 499,45, Instandhouding predikantsplaats € 
537,50, Kerk € 553,25. 
zondag 11 augustus 

FCD € 447,60, Kerk € 456,19, Instandhouding predi-

kantsplaats € 495,15. 

zondag 18 augustus  

Kerk € 400,15 Instandhouding predikantsplaats € 
443,65, Kerk € 458,70. 
zondag 25 augustus 

Diaconie € 458,66, Kerk € 462,17, Instandhouding 
predikantsplaats € 496,95. 



 

 

3 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

augustus € 100,80  (1x € 25, 2x € 20, 1x € 10,80, 2x € 
10 1x € 5). Per bank ontvingen we een gift van € 50 
voor de kerk. 

Hartelijk dank voor al uw gaven. 

 

Worms 

Op 24 juli jl. waren we met een gedeelte van de fami-

lie in Heidelberg, twee dagen later bezochten we 

Worms, de oudste stad van het Duitse rijk. Worms 

heeft –wat mij betreft- alleen maar bekendheid ge-

kregen omdat Luther aldaar op de rijksdag voor de 

keizer moest verschijnen in 1521 om daar te herroe-

pen wat hij allemaal had geschreven tegen het paus-

dom. Op de waarschuwingen die hij in de wind sloeg 

om vooral toch niet naar Worms toe te gaan rea-

geerde hij: ‘Al waren er zoveel duivels als pannen op 
de daken, ik zal gaan’. Men weet in Worms de poort 
nog te wijzen waardoor Luther de stad binnenkwam, 

zij het dat dit bouwwerk uit 1904 een copie is van het 

bouwsel dat er vroeger stond. Luther was destijds 

een eenvoudige monnik maar werd binnengehaald 

als was hij de keizer zelf. De eerste locatie die we 

bezochten was de Lutherse Drievuldigheidskerk die 

gelocaliseerd is op de plaats waar in vroeger dagen 

het raadhuis stond. In deze kerk waren tal van af-

beeldingen te zien over de rijksdag te Worms zoals 

deze internationaal door de eeuwen heen zijn gete-

kend en geschilderd. In de kerk was ook een ten-

toonstelling over Luther en zijn visie op de Joden, de 

schaduwkant van deze reformator. Men merkte op 

dat de beruchte Kristallnacht van 9 op 10 oktober 

1938 viel op de gedenkdag van Luthers geboorte, 

namelijk 10 oktober 1483. Er waren geluidsfragmen-

ten te horen van het proces te Neurenberg waarop 

Jozef Streicher vlak voor zijn ter dood veroordeling 

uitsprak dat zijn antisemitisme ontleend was aan 

Luthers geschriften tegen de Joden.  Uiteraard kan ik 

die mening niet delen. Zeker, Luther had het hele-

maal gehad met de verstokte Joden die het Evangelie 

verwierpen, met name nadat het Evangelie sedert de 

Reformatie in alle rijkdom mocht klinken, niet ver-

valst door de Rooms Katholieke theologie. Het eerste 

geschrift eindigt hij echter met de bede dat de Heere 

de Joden genadig zou mogen bekeren en het tweede 

boek besluit hij met de opmerking dat wanneer de 

Joden zich zullen bekeren, ze mogen delen in de 

genade Gods. Kijk, die opmerkingen werden door de 

nazi’s niet meegenomen in hun verschrikkelijke ver-

volging van het Joodse volk. Geen entlosung stond 

Luther voor. Dat hij cru was in zijn opmerkingen gold 

niet alleen de Jood maar ook de paus, de islam en 

zelfs onbekeerde kerkgangers die leefden onder het 

evangelie maar zich naar zijn zeggen als beesten 

gedroegen. Ik kon het niet nalaten om in het gasten-

boek een opmerking te plaatsen die pleitte voor een 

heroverweging van de wijze waarop ze deze man 

Gods neerzetten, die zich niet kan verweren omdat 

hij al lang in de hemel is. 

Wat mij trof was dat tegenover de Lutherse kerk in 

een straat op de stoep vier mega stalen billboards 

zijn geplaatst met achtereenvolgens de woorden 

‘Sola Scriptura’, ‘Sola Fide’, ‘Sola Gratia’ en ‘Solus 
Christus’. 
We bezochten ook de Dom waar in januari 1521 de 

rijksdag werd geopend. Het nabij de Dom gelegen 

bisschoppelijk paleis waar de rijksdag gehouden 

werd en Luther stond voor keizer, keurvorsten en 

clerus is niet meer. Op die plaats is op de grond een 

eenvoudige steen aangebracht ter herinnering aan 

die rijksdag met als opschrift: ‘Hier stand vor Kaiser 
und Reich Martin Luther’. Luther heeft voordat hij op 
de rijksdag kwam volgens oorgetuigen vurig en sme-

kend gebeden om kracht maar heeft later wel eens 

opgemerkt: ‘Wanneer ik op heden nog eens moest 
staan voor zo’n menigte machtigen, weet ik niet of ik 
nog zo dapper zou zijn’. Wat een zelfkennis! 

Indrukwekkend was ook een bezoek aan het ‘heilig 
zand’, de oudste Joodse begraafplaats van Europa 
waar schots en scheef stenen te zien zijn die ge-

plaatst zijn op de graven van de Joden sedert  het 

begin van de elfde eeuw tot aan het begin van de 

twintigste-. Je vraagt je dan af hoevelen daarvan toch 

nog zicht kregen op het Evangelie? 

We bezochten ook het Luthermonument, Je wordt 

dan wel even stil. Daar staat een afbeelding van de 

grote Godsman met de Bijbel tussen de  handen 

gekelemd met als onderschrift: ‘Hier sta ik, ik kan 
niet anders, God helpe mij, amen’. Hij wordt omringd 
door vier andere reformatoren van het eerste uur, te 

weten de Praagse martelaar Johannes Hus, de Engel-

se reformator John Wicliffe, Petrus Waldus ( de lei-

der van de zeer vervolgde Waldenzen die soms de 

hele bijbel uit het hoofd kenden) en Savonarola met 

het wijzende vingertje. Eigenlijk is Savonarola een 

vreemde eend in de bijt. Hij heeft wel de rijkdom van 

Rome gehekeld maar niet nadrukkelijk de rijkdom 

van het Evangelie aangewezen en aangeprezen, zij 

het dat hij zijn protest tegen Rome met de vuurdood 

moest bekopen.  

Naast dit viertal rondom Luther staat er ook nog een 

van Luthers grootste vriend Philippus Melanchton. 

Ook staat er een van Melanchtons oom Johannes 
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Reuchlin. We kunnen hem moeilijk tot de reformatie 

rekenen. Wel had hij als humanist zijn kritiek op 

Rome maar bleef zoals Erasmus deze trouw. Zijn 

verdienste voor de kerk zouden we kunnen noemen 

zijn grote kennis van het Hebreeuws dat de reforma-

toren op hun beurt weer konden gebruiken om de 

Bijbel vanuit de oorpsonkelijke taal in de eigen taal te 

vertalen zoas Luther ook deed. Overigens een gewel-

dig moeilijke klus. Luther zei daarover: ‘Wat een 
groot en lastig werk is het de Hebreeuwse schrijvers 

te dwingen Duits te praten. Ze verzetten zich en 

willen hun Hebreeuwse aard niet opgeven om de 

grove Duitse over te nemen; het is alsof een nachte-

gaal haar lieflijke melodie moet staken om de koe-

koek na te zingen.' 

Tevens staat er een van Frederik de Wijze (1463-

1525) een van de belangrijkste keurvorsten van zijn 

dagen. Eigenlijk was hij de leer der reformatie hele-

maal niet toegedaan. Hij was ontzettend bijgelovig 

en had een grote verzameling van relikwien bijeen 

verzameld. De verzameling bestond uit meer dan 

19.000 stukken. ‘Topitems’ waren een vermeende 
twijg van de brandende struik van Mozes en moe-

dermelk van de Heilige Maagd Maria. Met deze re-

likwieen heeft Luther danig de spot gedreven. Toch 

kon Frederik het niet over zijn hart verkrijgen dat 

deze dappere monnik vogelvrij werd verklaard en 

deed er alles aan om hem te beschermen voor een 

moordaanslag. De scene van de ontvoering naar de 

Wartburg kwam uit Frederiks koker. Hij was ook de 

stichter van de Wittenberger universiteit in 1502 die 

bekend stond om het open karakter. Luther is daar 

professor geworden en sloeg er zijn 95 stelling aan 

maar werd door Frederik, de keurvorst van Saksen, 

geen strobreed in de weg geleg hoewel hij zelf de 

Rooms Katholieke leer trouw bleef. Daarmee was hij 

de Duitse keizer ontrouw. Desondanks wist hij zich te 

handhaven. 

Ook staat er een een standbeeld van Filips de 

Grootmoedige (1504-1567) die landgraaf was van 

Hessen. Nadat hij op de rijksdag als jonge edelman 

van 17 lentes Luther zo vrijmoedig hoorde spreken 

voor de hoge heren werd hij voor het lutheranisme 

gewonnen en stichtte in 1527 de eerste protestantse 

universiteit ter wereld te Marburg. Hij heeft zich 

ingezet voor de veiligheid van protestanten in dat 

deel van het grote keizerrijk dat hem was toever-

trouwd, tegen de zin van de echt Roomse keizer 

Karel. Reclame voor het protestantisme was hij niet 

want hij leefde in bigamie. Dat was weer koren op de 

molen van de pausgezinden om de reformatie te 

hekelen. 

De ‘vreemde eenden in de bijt’ heeft de Heere toch 
willen gebruiken voor de bevordering van de refor-

matie. Mogelijk alleen als steigerwerk. Laten we 

echter niet te scherp oordelen. Wie zijn wij als gere-

formeerde gezindte? Zal het wel zijn wanneer Hij ons 

zal onderzoeken? 

Naast allerlei uitgebeelde taferelen uit het leven van 

Luther en diverse uitspraken van de Wittenberger 

reformator zijn er ook afbeeldingen te zien van zijn 

vriend Johan Bugenhagen maar ook van Calvijn en 

Zwingli met wie hij met name over de leer van het 

Avondmaal niet eensgeestes was. Het is met dat 

monument net als met een boekenkast. Boeken van 

mannen die hier niet samen door een deur konden 

en toch op het zelfde aambeeld sloegen staan als 

vrienden tegen elkaar aan geleund. Van heel de re-

formatie en het kerkelijk leven van vandaag geldt dat 

de Heere doorgaat met Zijn kerkvergaderend werk 

ondanks ons en niet dankzij. 

Een afbeelding van het gehele monument sierde 

destijds de wand van mijn studeerkamer te Mont-

foort. Het hoorde daar bij de inventaris van de pasto-

rie. Bij mijn vertrek heb ik het derhalve ook laten 

hangen. Of het er nog hangt weet ik niet want na 

mijn vertrek werd de pastorie voor de komst van 

collega Simons verhuurd aan Polen. Deze zullen niets 

met die foto gehad hebben want waar eerder preken 

uitgebroed werden –waarbij gebruik werd gemaakt 

van het werk der reformatoren- kweekten zij wiet, 

waarom de politie de pastorie dan ook ontruimde. Ze 

geleken niet op hun landgenoten Johannes a Lasco 

en Zacharias Ursinus die zorgden voor resp. onze 

liturgische geschriften en de Heidelberger Catechis-

mus. 

Vol met indrukken namen we afscheid van Worms 

terwijl het carillon van de Drievuldigheidskerk afwis-

selend speelde ‘Een vaste Burcht is onze God’ en: 
‘God in de hoog’ alleen zij eer en dank voor Zijn ge-

nade’. 
 

Ter overdenking 

Wat half bekeerd is, en dus zichzelf bekeerd heeft, 

plaatst zich stout en driest in de hemel en weet niet 

dat het nog midden in de hel is (…) de waarachtig 
door God en tot God bekeerden kennen met David 

benauwdheid en droefenis, ja helse angsten en be-

ken Belials: vaak menen ze ter helle te zijn gezonken 

en toch is de hemel in hun hart, want de liefde Gods 

is daarin uitgestort door de Heilige Geest Die hen 

gegeven is (H.F. Kohlbrugge). 

 

de redactie 


