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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 24 november 2019 

09.30 uur ds. C. Stelwagen 

15.00 uur ds. W. van Weelden te Oud Alblas 

 

Collecten 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. J. van Kooten-van Asselt, Mevr. T. Bossen-

broek-Mulder, Mevr. G. van de Steeg - van Kooten, 

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.    

 

Kerkenraadsverkiezingen 

In verband met de aanstaande vacature binnen het 

college van diakenen, worden de belijdende leden 

van de gemeente in de gelegenheid gesteld om één 

naam in te dienen voor het ambt van diaken. Dit kan 

schriftelijk en ondertekend in deze week van tot en 

met vrijdag 22 november bij de scriba van de kerken-

raad, J. Fijan, Zichtweg 3, 8075 CN, Elspeet.  

 

Kerkradiobusjes 

Op dinsdagavond 26 november aanstaande tussen 

18.30 en 21.30 uur zullen de kerkradiobusjes worden 

geledigd. Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank 

voor uw medewerking.  

College van kerkrentmeesters 

 

Begroting 2020 

In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering is de 

begroting voor 2020 van de diaconie en van de kerk 

vastgesteld. In de week van 25 november tot en met 

29 november liggen deze begrotingen, voor de ge-

meente ter inzage. Mocht u van deze gelegenheid 

gebruik willen maken wilt dan vooraf een afspraak 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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maken met de penningmeester van het betreffende 

college?  

G. Bossenbroek, 0577-459505 (diaconie) 

E. Mulder, 0577-492390 (kerk) 

 

JV Schatgravers 

Dinsdag 3 december, D.V., is het zover: we gaan dan 

een avond bowlen bij Rabbit Hill in Nieuw Milligen. 

We zijn met een grote groep, dus zoeken we nog 

drie(!) ouders (of andere gemeenteleden) die met 

ons mee willen gaan. Kunt u deze avond vrijmaken, 

dan horen we dat heel graag op 06-44137443. We 

hopen om 18.30 te vertrekken en om 20.30 weer 

terug te zijn. 

Vriendelijke groet, Willie, Machiel en Annemiek 

 

Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften 

Op DV dinsdag, 26 november, komen we als Man-

nenvereniging weer bij elkaar. Deze avond zal de 

Bijbelstudie naar aanleiding van de Hervormde Vaan 

van oktober 2019 worden behandeld. Het te behan-

delen schriftgedeelte is Jesaja 7 "De belofte van 

Immanuël: vertrouwen op God of op mensen?" 

Graag tot ziens a.s. dinsdag om 19.30 uur in 't Ker-

kerf. 

Namens het bestuur, Kees van de Steeg 

 

Vrouwenvereniging nieuws !!! 

We nodigen de vrouwen van de gemeente hartelijk 

uit voor de volgende avond. DV 27 november om 

19.30 uur. Bijbelstudie 4 uit de hervormde vrouw is 

aan de beurt. Het is de bedoeling dat we na de pauze 

wat kaarten gaan maken met elkaar. Alles hopen we 

daarvoor bij elkaar te hebben. Alleen neem je 

schaartje alsjeblieft mee. We hopen weer goed op de 

tijd te letten dat we kwart voor tien naar huis kun-

nen. Allemaal WELKOM. Met vriendelijke uitnodi-

gende groet !! Het bestuur. 

 

Catechisaties 

De eerste maandagavondgroep moet leren Lukas 

4:18-19 en maken de opdrachten op blz.29 van LotL 

1b. 

De tweede maandagavondgroep moet leren vraag en 

antwoord 32 van de Heidelberger Catechismus en 

maken de vragen en opdrachten op blz. 36 en 37 van 

LotL 2b. 

De laatste maandagavondcatechisanten moeten 

leren zondag 6 van de Heidelberger Catechismus en 

maken de vragen en opdrachten op blz.45 en 46 van 

LotL 3a. 

De vrijdagavondcatechisanten moeten uit Hellen-

broek leren de vragen over het genadeverbond, 

hoofdstuk 25. Maken de opdrachten op blz.20 en 21. 

 

Psalmzang ‘de Lofstem’ 
DV donderdag 28 november  hoopt Psalmzangvere-

niging  De Lofstem, van 8 tot 9 uur een uurtje voor 

de kerktelefoonluisteraars te zingen. 

 

Bijeenkomsten zorgcentrum Oranjehof  

Meditatie  

Donderdagmorgen  28 november 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 29 november is de maandelijkse 

broodmaaltijd. Deze  bijeenkomst begint om 17.30 

uur. Opgave vooraf tot uiterlijk donderdagmorgen   

28 november.  

Wijziging datum  

De lezing van Ds. Molenaar (verbonden aan de ver-

pleegappartementen van Norschoten) over “rouw-

verwerking” is verzet van maandag 25 november 
naar maandag 9 december. Nadere berichten volgen.   

 

Wilem Reinier Kalshoven (I) 

‘k Wil in een paar afleveringen in deze kerkbode 
aandacht wijden aan ds. Willem Reinier Kalshoven 

naar wie een van de straten in de ‘domineesbuurt’ 
van ons dorp is genoemd en waaraan de kerk, het 

Kerkerf en de Boaz-Jachinschool gelegen zijn. Dit jaar 

is het een eeuw geleden dat hij met emeritaat ging 

op 85 (!!) jarige leeftijd.  Dat viel nagenoeg gelijk met 

de ingebruikname van het kerkgebouw en de institu-

ering van de Gereformeerde Gemeente  hier ter 

plaatse.  Kalshoven en het ontstaan van de eerste 

breuk binnen onze kerkelijke gemeente hangt nauw 

met elkaar samen. Het ligt niet in mijn bedoeling om 

allerlei oud zeer op te halen. Maar vanuit hervormd 

oogpunt bekeken wil ik wel een kanttekening plaat-

sen. Ik voel me namelijk heel verlegen met de kwes-

tie. Overigens niet alleen met wat in protestants 

Elspeet een eeuw geleden gebeurde. Om mijn gevoe-

len in dit alles aan het papier toe te vertrouwen vind 

ik verre van eenvoudig. Daarom laat ik –voor ik ver-

der op ds. Kalshoven inga- ds.J.H.Koster aan het 

woord die mijn eerste gemeente Montfoort diende 

van 1923 tot 1943. Op meesterlijke wijze luisterend 

naar de stem van de Meester heeft hij de scheiding 
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en scheuring sedert 1834 onder woorden gebracht. 

Toen een van zijn vrienden luisterend naar de naam 

Jonker zich wilde aansluiten bij ds.Paauwe in Den 

Haag -die daar een zelfstandige gemeente had- 

schreef hij hem op 23 september 1929 een brief met 

de volgende inhoud: ‘Toen ik uw brief gelezen had, 
kwam me in de geest Handelingen 27:31, Paulus 

woorden: ‘Indien dezen in het schip niet blijven, gij 
kunt niet behouden worden. Allen samen of niet één. 

En hoe men nu de reddingsboten neemt, onder de 

schijn ’t schip te verlaten uit liefde tot ’t schip, uit 
getrouwheid om het zoeken te verankeren, maar in 

wezen uit levensbehoud en hoe de krijgsknechten 

die mooie reddingsboten de touwen afkappen en 

verloren doen gaan. En nu zie ik vriend Jonker ook bij 

zo’n reddingsboot en mocht me ’t zwaard des 
Woords nog eens gescherpt worden om die touwen 

af te kappen, dat de reddingsboot verloren ga. Niet 

omdat er voor ’t oude krakende schip nog behou-

denis is, noch omdat in die weg van blijven nog 

behoudenis is. Maar te veel van Gods volk hebben 

sedert 1834 de reddingsboten gebruikt en zovelen 

hebben ’t schip verlaten en nu kunnen we niet meer 
behouden worden. Wel tot eeuwige zaligheid, maar 

niet meer met elkaar tot zalige gemeenschap onder 

Christus als Hoofd van de strijdende Kerk. Die zaak is 

verloren. Geen verwachting is er meer voor enige 

kerk. ’t Krakende schip moet zinken en de reddings-

boten moeten zinken en als straks de storm zo groot 

wordt dat we allen omkomen, dan zal God wat 

nieuws scheppen, ook in Nederland (…) Alzo wat ’t 
wezen der zaak betreft, scheelt het niet waar we zijn. 

Waar we zijn, daar zijn we onder ’t oordeel. Maar 
wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons ’t heiligst 
recht enzovoort, en dat gebod is ‘blijven’. 
Nadat hij in die brief wijst op het feit dat ook Gods 

volk schuldig is aan het verval van de kerk omdat ze 

niet meer een licht was of het beeld van de Zoon van 

God niet vertoonden of Christus heerlijkheid niet 

uitdroegen vervolgt hij: ‘De kerk is door mijn schuld 

zo geworden, dat brengt me aan Zijn voeten en waar 

de schuld gemaakt is, daar moet betaald worden. 

Het is in dit alles zo gemakkelijk te zeggen: schuld, 

maar zeggen en inleven is twee. Ware Gods volk op ’t 
oude schip gebleven, in de schuld, en hadden de 

reddingsboten verloren van eigen getrouwheid om 

nog ’t oude schip te verankeren, Christus had reeds 
lang wonderen gedaan. Want Zijn arm is niet verkort, 

dat ze niet verlossen kan’. 
In een brief op 10 oktober 1929 aan dezelfde Jonker 

schrijft Koster dan verder: ‘Zouden wij een kerk uit 
moeten om heiligmaking te beoefenen?’ Koster 

noemt de hervormde kerk geestelijk nog erger dan 

een publiek huis van ontucht. Hij vervolgt: ‘Wie ver-

staat iets van Hem, Die ook hierin zegt: ’n leert van 
Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart’. Hoe 
heeft Hij dat God-menselijke leven uitgeleefd, on-

derworpen te midden van kerk, synagoge, tempel, 

godsdienst, inzettingen enzovoort. En Hij botste en 

Hij ging er mee in de dood, maar eeuwig nederbui-

gende zachtmoedigheid openbaart Hij. Denk u toch 

in: De Zone Gods onder dat schriftverdraaiende, 

rechtsverkrachtende enzovoort, enzovoort. En nu 

zijn wij veel te hoog en veel te vroom, om te doen 

wat voor de Zoon niet te laag was (…) Wie kan iets 
begrijpen in onze dagen van die geloofsmensen die 

vol des Heiligen Geestes de zaak uitleefden: Een 

Hanna vervuld van de Geest, die te midden van ’t 
diep verderf in de godsdienst (Hofni en Pinehas, 

ontrouwe Eli enzovoort) onder God doorging en 

overal kon bukken, in welke weg Samuel de verlosser 

geboren werd. Wie kan vatten de geest der aposte-

len, die mannen en vrouwen: Simeons, Anna’s, 
Zachariassen, Elsiabeths, weduwen (penningske) die 

onder alles doorgingen en dag noch nacht weken uit 

de tempel. Wie de apostelen, die bleven, die leden, 

die uitleefden, werden gesmaad, uitgeworpen en van 

voren de tempel uitgeworpen, van acteren inkwa-

men enzovoort, enzovoort.’  
In 1834 vond de Afscheiding plaats waaronder Hen-

drik de Cock te Ulrum een prominente plaats innam. 

In dat jaar werd op 13 november te Wageningen 

Willem Reinier Kalshoven geboren. De wortels van 

die familie lagen overigens in Leimuiden. Van Willem 

Reinier zouden we als het ware kunnen zeggen dat 

hij in de kerk was geboren want zijn vader –Gerard 

Hendrikus- was organist van de Grote kerk te Wage-

ningen. Hij bespeelde daar het Friedrichorgel dat 

aldaar in 1804 boven de kansel werd geplaatst. In 

1940 ging het ten onder in de eerste oorlogsdagen 

toen de kerk door de Nederlandse soldaten vanaf de 

Grebbelinie werd beschoten om te voorkomen dat 

het een uitkijkpost van de Duitsers zou worden. Een 

felle brand volgde en derhalve ging het oude kerk-

meubilair er aan. Vader Kalshoven was niet alleen 

organist van de Grote kerk, hij werd volgens de bur-

gerlijke stand ook wel muziekmeester genoemd. Hij 

gaf muziekles en had tevens een muziekwinkel waar 

hij bladmuziek en muziekinstrumenten verkocht. Ook 

was hij componist, dirigent en directeur van een 

zangschool. Hoe was het gesteld met het kerkelijk 

leven in 1834 en gedurende de jeugd van Willem 

Reinier in Wageningen. Daar is niet een eenvoudig 

antwoord op te geven. Feit is dat de Afscheiding aan 
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deze stad voorbijging. Het oprukkend modernisme 

zal aan de Wageningse kansel voorbij zijn gegaan. 

We lezen niet dat er ook maar iemand lust had te 

breken met de vaderlandse kerk. Dat veranderde 

overigens in de dagen der doleantie maar toen was 

Willem Reinier al lang en breed predikant, hoewel de 

prediking in Wageningen ook toen nog Schriftge-

trouw was. 

Willem Reinier werd geen muzikant zoals dat wel 

met een broer van hem het geval was. Hij werd die-

naar van het Goddelijk woord. Als zodanig zette hij 

de bazuin aan de mond om de rechtvaardige aan te 

zeggen dat het hem wel zou gaan en de goddeloze 

dat het hem kwalijk zou gaan. Zijn theologische stu-

die volbracht hij te Utrecht en werd in 1861 kandi-

daat in de heilige dienst zoals dat toen heette. De 

eerste drie gemeenten die Kalshoven diende waren 

gelegen in Friesland. Destijds allemaal zeer rechtzin-

nige gemeenten die onder het beslag stonden van 

het Friese Reveil. De eerste gemeente die hij diende 

was St.Jansga (ook wel Sint Johannesga genaamd). 

Hij volgde daar de met Kohlbrugge sympathiserende 

ds.G.J. Gobius du Sart die in zijn volgende gemeente 

Arnemuiden op 33-jarige leeftijd overleed. Op 5 

oktober 1862 deed Willem Reinier intrede te 

St.Jansga. Hij maakte in het hoge noorden kennis 

met Gerardina Hendrika Fokke (1839-1911). Hij trad 

in het Friese Balk met haar in het huwelijk op 14 

september 1865. Gerardina Hendrika was vernoemd 

naar haar grootvader van moeders kant. Dat was ds. 

Gerardus Henricus Nibbelink die van 1802 tot 1810 

Opheusden diende en vervolgens van 1810 tot 1836 

Huizen. Nibbelink was een voorganger van beslist 

gereformeerde beginselen. Niet lang heeft Kalshoven 

met zijn vrouw in de pastorie van St.Jansga gewoond 

want na voor beroepen naar Gaastmeer, Ooster-

meer, Warns en Scharl bedankt te hebben nam hij 

dat van Garijp aan, hoewel hij eerst bedankt had. In 

geestelijke ligging deed deze plaats voor St.Jansga 

niet onder. Op 21 januari 1866 deed hij aldaar intre-

de. Zijn verblijf was van korstondige aard want dat 

zelfde jaar vertrok hij naar Wanswerd-Jislum. We 

schrijven dan 24 november 1866. Hier werd het hu-

welijk gezegend met de geboorte van dochter Jo-

hanna Margaretha Elisabeth (1867-1960). In deze 

periode kreeg hij driemaal een beroep naar elders. In 

1870 was het Wolsum-Westhem dat hem als herder 

en leraar begeerde. In 1872 kwam een beroep uit 

Warns en Scharl. Toen echter een jaar later een be-

roep uit Ede volgde verliet hij Friesland en vertrok 

naar de hem zo bekende omgeving uit zijn jeugd. Hij 

volgde in Ede ds. Wouter Krayenbelt op die naar 

Bodegraven was vertrokken. Krayenbelt was destijds 

een van de prominente predikanten die streden voor 

de gereformeerde beginselen in de hervormde kerk 

maar geen afscheiding wensten. Hij schreef menig-

maal een adres aan de synode betreffende de toe-

nemende tolerantie van vrijzinnigheid zoals de be-

vestiging van dr.Zaalberg die het verzoenend werk 

van Christus ter discussie durfde stellen. Samen met 

ds.A.P.A.du Cloux (ooit in onze gemeente beroepen 

geweest) en ds.H.W.A.Verhoef (broer van onze 

ds.J.G.Verhoef) werden zij over de hekel gehaald. In 

het liberale ‘Tielsche Weekblad’ kon men lezen: ''Wij 
hebben met verontwaardiging de aanklacht gelezen 

van de heeren Verhoeff, Du Cloux en Kraijenbelt 

tegen dr. Zaalberg. Er zijn, naar ons oordeel, geen 

grooter vijanden van het Christendom denkbaar dan 

zulke formulierknechten. Diep-te beklagen zijn de 

leden der gemeente waar zulke leeraars die liefderij-

ke leer van Christus verkondigen naar de liefdelooze 

begrippen van een verdwaasd gemoed.'' Het liberale 

Eerste Kamerlid Van Dam van Isselt schreef een 

spotdicht op het drietal dat als volgt luidt: Edel Drie-

tal, nooit volprezen, Wat luidt uwe aanklagt Christlijk 

zoet! Ze is uit de diepten opgerezen Van ''t rein en 

broederlijk gemoed. Géén hield des Grooten Mees-

ters leere Met meerder trouwe nog in eere; Want 

liefde was de hoogste wet. Door Hem zijn volgeren 

gegeven: De liefde heeft u aangezet; Door liefde 

slechts werdt gij gedreven; Met liefde dan uw naam 

vermeld: Du Cloux, Verhoeff en Kraijenbelt! 

Nu, van deze Kraijenbelt werd Kalshoven de opvol-

ger. Kraijenbelt leidde ook zijn bevestigingsdienst 

terwijl Kalshoven intrede deed met een preek over 

Efeze 6:20a: ‘Waarover ik een gezant ben in een 
keten’. 
Ede diende hij van 1873 tot 1890. Hij hamerde op het 

zelfde aambeeld als zijn voorganger Krayenbelt. Van 

hem is bekend dat hij in de gemeente gekleed ging 

met kuitbroek en steek. Hij durfde het besteken de 

jongens persoonlijk uit de kroeg te halen. Ook was hij 

een publiek tegenstander van het houden van allerlei 

feesten waarbij de drank rijkelijk vloeide. Waar hij 

kon tekende hij protest aan. Hij was het die in Ede 

invoerde dat voortaan een huwelijksbijbel zou wor-

den overhandigd bij een kerkelijke huwelijksbevesti-

ging. Ook werd bepaald dat ‘des voor- en najaarsbe-

de en dankstond voor en na de oogst ook in deze 

gemeente zal worden gehouden, onder opzien van ’s 
Heeren zegen zoo onmisbaar als verbeurd, niet op 

een Zondagbeurt maar op voorstel van den voorzit-

ter (Kalshoven) op den gewonen Overijselschen en 

Drentschen Bid- en Dankdag gelijk dit door hem ook 
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in zijn vorige gemeenten geschiedde’. In Ede is der-

halve het voorbeeld van de Friese gemeenten ge-

volgd. 

In de Edese periode werd het gezin uitgebreid met 

de geboorte van Johannes (1875-1859). Hij volgde 

zijn vader in het wondere ambt. Als zodanig diende 

hij de gemeenten Hoogeloon, Kootwijk, Ovezande-

Driewegen en Hien en Dodewaard terwijl hij na zijn 

emeritaat hulpprediker werd in Rhenen. Negen jaar 

later werd Wesselina Casparina Dorothea (1884-

1956) geboren. De twee dochters zijn ongehuwd 

gebleven en liggen beiden op onze begraafplaats 

begraven. 

In Ede kwam er ook toeloop van elders om zich te 

scharen onder de prediking van Kalshoven die door-

gaans ‘Kalfshoven’ werd genoemd. Daarover een 

volgende keer D.V. 

 

Bij de diensten 

Komende zondag hoop ik in Loosduinen en Oud Al-

blas voor te gaan. Vandaar dat ’s morgens 
ds.Stelwagen en ’s middags ds.van Weelden het 
woord hopen te bedienen. Met laatstgenoemde heb 

ik geruild. Geve de Heere gezegende diensten. 

 

Ter overdenking 

God heeft minder werk met het scheppen van de 

hele wereld dan met het bekeren van één zondaar. 

Het eerste vereist maar één woord, het laatste het 

bloed van Zijn Zoon. De dode stof laat zich bewerken 

en kneden maar de zondaar is onwillig en weerbar-

stig (Arnold Weremeus Buning 1794-1856). 

 

de redactie 


