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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 december 2019 

09.30 uur ds. P.C.H. Kleinbloesem te Goudswaard 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. J. Fijan-Heijkamp, Mevr. L. Schrijver-

Westerbroek, Eline Huisman en Bianca van de Zande 

 

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. 

 

Catechisaties 

De eerste maandagavondgroep moet leren vraag en 

antwoord 39 van de Heidelberger Catechismus en 

maken de vragen en opdrachten op blz. 34 en 35 van 

LotL 1b 

De tweede maandagavondgroep moet leren vraag en 

antwoord 115 van de Heidelberger Catechismus en 

maken de vragen en opdrachten op blz.47 van LotL 

2b. 

De laatste maandagavondgroep moet leren vraag en 

antwoord 21,22 en 23 van de Heidelberger Cate-

chismus en maken de vragen en opdrachten op 

blz.58 en 59 van LotL 3a. 

De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 27 van 

Hellenbroek over de naam Jezus en maken de vragen 

en opdrachten op blz.28 en 29. 

 

Bijbelkring 

D.V. dinsdag 10 december komen we weer bij elkaar 

om de Openbaring aan Johannes te bespreken. Aan-

vang 19.30 uur in het Kerkerf. We gaan verder met 

Openbaring 14 en 15. Ieder hartelijk welkom. 
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Kerkenraadsverkiezingen 

Na kennis genomen te hebben van de ingediende 

namen i.v.m. de aanstaande vacature van diaken 

Fijan heeft de kerkenraad het volgende tweetal op-

gesteld, in alfabetische volgorde: Dhr. H. C. van As-

selt (Nunspeterweg 100) en Dhr. R. van het Goor 

(Uddelsekampweg 21, Uddel). De stemming zal 

plaatsvinden op D.V. maandagavond 9 december. 

Van harte in uw/jouw gebeden bevolen. 

 

Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’.  
Op D.V. woensdag 11 december willen wij als vrou-

wen van de vereniging samen met de leden van de 

mannenvereniging aan de hand van de Kerstliturgie    

de geboorte van de Heere Jezus gedenken. Aanvang 

19.30 u in het ‘Kerkerf’’. Onze leden worden van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

 

Kerstbakjes  

Wij willen u vast meedelen dat we D.V. Woensdag 18 

december de kerstbakjes willen maken en bezor-

gen.!! 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur 

 

Zondagsschool Abia 

Beste kinderen van de zondagsschool, 

We zijn alweer aangekomen in de adventsweken en 

jullie zijn druk aan het oefenen voor de kerstviering. 

Graag willen we op D.v. zondag 8 december en zon-

dag 15 december gezamenlijk oefenen in ‘t Kerkerf. 
Allemaal hartelijk welkom!  

D.v. zondag 22 december zal er geen zondagsschool 

zijn i.v.m. de bediening van het Heilig Avondmaal. 

Hartelijke groetjes van de leiding van zondagsschool 

Abia 

 

Gezamenlijke Kerstviering D.v. 25 december 

De gezamenlijke Kerstviering van de zondagsschool, 

jeugdverenigingen en de mannen- en vrouwenvere-

niging zal plaatsvinden op D.v. Eerste Kerstdag, 

woensdag 25 december om 19.00u in de kerk. Ieder-

een van harte welkom! 

Er zal een collecte worden gehouden voor de jaarlijk-

se actie van de zondagsscholenbond. Dit jaar is het 

voor een project van de GZB: Training van kleuter-

leidsters in Malawi. Van harte aanbevolen.  

Na de viering bent u/ben jij  van harte welkom in ’t 
Kerkerf om elkaar, onder het genot van een kopje 

koffie,  te ontmoeten. Voor de kinderen zal er choco-

lademelk zijn. De kinderen van de zondagsschool 

krijgen dan ook door hun eigen juf of meester hun 

boek en zakje uitgereikt. De kinderen die niet op de 

zondagsschool zitten krijgen bij de uitgang van de 

kerk een zakje mee. 

 

Vlaaienactie Bond tegen vloeken 

Op DV dinsdag 24 december willen we weer een 

heerlijke vlaai bij u bezorgen! Dit jaar hebben we de 

volgende vlaaien voor u: Zwitserseroomvlaai/ Appel-

citroenvlaai/ Caramelbavaroisevlaai/ Aardbeienbava-

roisevlaai/ Bosschebol vlaai/ Kerstclassic vlaai 

De vlaaien kosten € 14,50 p/st en twee voor € 26,95.  
U kunt ze bestellen tot 19 december bij Wijnand en 

Maria Polinder telefoon: 06-53846095 

( wpolinder@solcon.nl ) of bij Jan en Helma Kuijt 

telefoon 0649407949 ( famjmkuijt@gmail.com) 

Hartelijk dank namens de bond. 

 

Kerstzangavond 

D.V. dinsdag 24 december 2019 in Hersteld Her-

vormde kerk, Vierhouterweg 45 in Elspeet met me-

dewerking van Elspeets mannenkoor Con Amore 

o.l.v. Gerrit Knikker en Jongerenkoor Elad o.l.v. Ma-

rieke Seekles - van Manen. Jan Post organist Con 

Amore en samenzang en Wilbert Peters organist 

Elad. 

Algehele leiding: Ds. G. van Manen Aanvang: 19:30 

uur. Toegang vrij (collecte) 

 

Bijeenkomsten in Oranjehof  

Rouwverwerking (gewijzigde datum)  

Ds. Molenaar is maandagavond 8 december te gast 

bij ons en zal een lezing houden over “Rouwverwer-

king, omgaan met verlies”.  Allerlei vragen komen 
aan de orde; Wat is een rouwproces en hoe ga je 

verder na een verlies? Lijkt de tijd van rouwen maar 

niet over te gaan?  En  de invloed van het verdriet in 

“het leven met de Heere”. Er kunnen zoveel vragen 
zijn. Ds. Molenaar heeft onlangs zelf een groot ver-

lies moeten meemaken;  heel onverwachts overleed  

zijn vrouw ten gevolge van een ernstige ziekte. Toch 

wil hij voor ons  nu deze lezing verzorgen. 

Al lange tijd is hij als geestelijk verzorger verbonden 

aan verpleeghuis Norschoten, en is ook wekelijks in 

Elspeet bij de bewoners van de verpleegappartemen-

ten.  

We willen de avond om 19.30 uur met elkaar te be-

ginnen. Inloop vanaf 19.15 uur.  

Kerstviering 

D.V. donderdag 12  december  is er de  Kerstviering 

in Oranjehof.  Oranjehof nodigt de ouderen uit de 

wijk, vrijwilligers, andere belangstellenden  hartelijk 

uit om deze dag te gast te zijn in Oranjehof.  De dag 
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mag staan in het teken van het wonder van Kerst. 

Oranjehof heeft sinds kort weer een eigen koor, en 

dat op deze dag ook een bijdrage leveren.  

Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met koffie en  thee. 

Het programma zal rond 15.30 uur worden afgerond. 

U bent hartelijk welkom. Kosten voor deze bijeen-

komst bedragen  € 25,00 per persoon. U kunt zich 
hiervoor nog tot uiterlijk  maandagmorgen  9 de-

cember opgeven.    

Con Amore  

Vrijdagavond 13  december komt bij ons zingen het 

Elspeets mannenkoor Con Amore. Zij zullen dan een 

aantal mooie kerstliederen voor ons zingen. Op deze 

avond  is de  ridderzaal van Oranjehof  al heel vol 

met de mannen van het mannenkoor. Maar we ma-

ken de nodige ruimte voor u als toehoorder.  Harte-

lijk welkom. De avond begint om 19.30 uur.   

 

Kerstpostactie Stephanos 

Ook dit jaar wil de werkgroep Stephanos Nun-

speet/Elspeet weer de kerstpost voor u bezorgen. 

Wij bezorgen uw kaarten in de volgende plaatsen; 

Elspeet , Uddel, Meerveld (De Beek, Paleisweg, Ko-

ningsweg) Putten, Garderen, Nieuw Milligen, Speuld, 

Staverden, Leuvenum en Ermelo. U hoeft geen post-

zegels te plakken, wij zorgen voor de verzending. U 

betaalt € 0,60 per kaart, dat is beduidend minder dan 
een kerstpostzegel. U kunt uw kaarten samen met 

het geld (graag gepast) inleveren bij de volgende 

adressen; Simons Kleding, Installatiebedrijf Spelt; van 

den Hardenberg; het Bloemenhuus. We hopen de 

kaarten dan te sorteren op d.v dinsdagmiddag 17 

dec. en vrijdagmiddag 20 dec. u kunt uw kaarten dus 

inleveren tot en met vrijdagmorgen 20 dec.  Denkt u 

ook nog aan onze prachtige kerstfotokaarten die te 

koop zijn bij Simons Kleding. Ze kosten € 0,75 per 
stuk, 10 voor € 7,00 en 20 voor € 12,50. We hopen 
weer op een goede actie voor onze naaste in Malawi. 

Werkgroep Stephanos 

 

Ds. W.R. Kalshoven (III) 

Op 26 maart 1899 –het was Palmpasen- deed 

ds.Kalshoven intrede in Elspeet met een predikatie 

over Mattheus 21:9: ‘En de scharen, die voorgingen 

en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna den Zone 

Davids! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des 

Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen!’ ’s Mor-

gens was hij bevestigd door de consulent ds. D. Bax 

uit Hierden die het woord bediende uit Hand.13:15: 

‘En na het lezen der wet en der profeten, zonden de 
oversten der synagogen tot hen, zeggende: Mannen 

broeders, indien er enig woord van vertroosting tot 

het volk in u is, zo spreekt.’ In de kerkelijke pers werd 
vermeld: ‘kerkgebouw overvol ondanks ongunstige 

weder’. Hij was toen 64 jaar (geen 63 zoals ik vorige 
week schreef). Helaas zijn er geen notulen voorhan-

den uit de periode dat hij de gemeente diende zoals 

dat met Ede uitgebreid het geval is. We moeten het 

doen met wat oor- en ooggetuigen vertelden. In een 

artikel uit het Reformatorisch Dagblad van 1974 

lezen we over zijn ambtsperiode alhier: ‘In zijn tijd 
waren er vele familievetes en waren er dientenge-

volge vele brandstichtingen in het dorp. Door zijn 

aanpak werden er vele zaken ten goede gekeerd. De 

bevolking had veel ontzag voor deze predikant. Als 

de mensen hem in het dorp ontmoetten waagde 

niemand het niet de pet af te nemen en hem te groe-

ten. Als men hem niet onder ogen durfde komen, 

vluchtte men snel achter een struik. Hij deinsde er 

niet voor terug de mannen uit de cafés te halen en 

hen te vermanen wegens drankmisbruik’. Iemand 
wiens ouders van hem catechisatie hadden gehad 

vertelde me dat hij ook op optrad tegen jongelui die 

op Gods dag achter de struiken aan het kaarten wa-

ren. Er werd wel zelfs opgemerkt dat men in die 

dagen geen agent nodig had in ons dorp vanwege 

het gezag dat hij uitstraalde.. 

In 1911 ontviel hem zijn vrouw. Zij is op de begraaf-

plaats alhier begraven. Noemenswaardig is dat uit 

haar nalatenschap aan de gemeente jaarlijks de ar-

men bedeeld werden. Zij gaf namelijk duizend gulden 

waarvan de rente besteed diende te worden aan de 

armen door hen te voorzien van spek rondom Kerst. 

Vandaag zouden we denken dat er dan een klein 

spekblokje over zou blijven gezien de waarde van dat 

bedrag en de uiterst geringe rente. Dat was destijds 

aanmerkelijk anders. Een koopmanshuis in Amster-

dam kostte destijds 8000 gulden= €3.630,24(!!). 
Op 5 oktober 1912 werd hij vanwege zijn vijftig ac-

tieve dienstjaren onderscheiden als ridder in de orde 

van Oranje Nassau. Om die reden is er destijds een 

foto in de kerk gemaakt waar hij aan de tafel poseert 

temidden van de kerkenraad. Deze foto hangt o.a. in 

de consistoriekamer van onze kerk. 

Ondanks het feit dat Kalshoven inmiddels bij de ou-

dere predikanten behoorde bleek hij nog zo vitaal 

dat meerdere malen nog een beroep op hem werd 

uitgebracht. Het begon in 1902 met vijf beroepen 

achter elkaar naar Zegveld, Kockengen, Elburg, Nij-

kerk en Zoeterwoude. Laatstgenoemde gemeente 

behoort al lang niet meer tot de rechterflank van de 

hervormde kerk. Destijds was daar blijkbaar toch 

behoefte aan een schriftuurlijke prediking. Hij be-

dankte voor al die beroepen. In 1903 kreeg hij 
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tweemaal achter elkaar een beroep naar Kamper-

veen. Een kleine gemeente zouden we zeggen. Mooi 

om daar te arbeiden tot aan het emeritaat, nu hij 

aanschurkte tegen de leeftijd der sterken. Evenwel 

bedankte hij. De plaats is toen een jaar later ingeno-

men door kandidaat P.Zandt uit het Groningse Ste-

dum, die later jaren voor de SGP in de Tweede Kamer 

zat en de rechterhand was van ds.G.H.Kersten. Ben-

thuizen deed in 1904 een beroep op ds.Kalshoven. 

Opnieuw bedankte hij, zoals hij dat ook deed toen in 

1905 een beroep op hem werd uitgebracht door de 

hervormde gemeente van Oudewater die na een 

lange periode van een ethisch-irenische prediking 

een ruk naar rechts maakte. Naast de naam van ds. 

Kalshoven merken we bijvoorbeeld onder de beroe-

pen die aldaar werden uitgebracht de namen van 

S.van Dorp en J.P.Paauwe op. Kalshoven bedankte 

evenwel. Nog eenmaal werd een beroep op Kalsho-

ven uitgebracht. Dat was in 1908 door Otterlo, in-

middels was hij toen 74 jaar. Toen in april 1906 de 

Gereformeerde Bond werd opgericht behoorde 

ds.Kalshoven niet tot degenen die daar lid van wer-

den, evenmin als hij dat was van de decennia eerder 

opgerichte Confessionle vereniging. Was het de leef-

tijd die hem hinderde lid van de Bond te worden? 

Was hij bang voor polarisatie? Zag hij er een soort 

afscheidingsgedachte in binnen het totaal van de 

Hervormde kerk? Had hij genoeg aan prediking en 

pastoraat en onthield hij zich verder van kerkelijke 

kwesties? Zou er toch een geestelijke verschuiving 

hebben plaatsgevonden zodat men op moest merken 

dat hij de Kalshoven van vroeger niet meer was?  We 

krijgen geen antwoord op die vragen. De beroepen 

die Kalshoven destijds kreeg geven in ieder geval aan 

dat we zeker niet aan verschuiving in zijn prediking 

moeten denken. 

Toch vond er een botsing tijdens zijn ambtsperiode 

in Elspeet plaats die resulteerde in de vorming van 

een nieuwe kerk. Met name was dat het geval 

rondom Hendrik de Weerd (1866-1940). Nadat deze 

op radicale wijze in 1903 tot bekering was gekomen 

kwam hij in conflict met zijn predikant ds.Kalshoven. 

Zo gezegend als Hendrik Roelofsen zich vroeger wist 

bij het horen van een preek over zondag 23 (de 

rechtvaardiging) zoveel onvrede had Hendrik de 

Weerd over een preek over zondag 11, die als volgt 

luidt:Vraag 29: Waarom wordt de Zone Gods Jezus, 

dat is Zaligmaker genoend? Omdat Hij ons zalig 

maakt en van al onze zonden verlost; daarbene-

vens,dat bij niemand anders enige zaligheid te zoe-

ken of te vinden is. Vraag 30: 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 en Zaligmaker 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. Volgens de Weerd zou ds.Kalshoven niet 

afsnijdend zijn geweest. Niet de volledige doodstaat 

van de mens hebben gepreekt. C.de Jongste schreef 

in de Wachter Sions van 10 oktober 1974: ‘Dat deze 
gang bij de Elspeter predikant al te veel gemist werd, 

kwam openbaar bij een predikatie over de naam 

Jezus (dat is Zaligmaker) bij de behandeling van zon-

dag 11 van de Heidelberger Catechismus. Immers 

daar wordt zo duidelijk gesteld, dat het van tweeen 

een is: ‘Of Jezus moet geen volkomen Zaligmaker 
zijn, of die de Zaligmaker met een waar geloof aan-

nemen, moeten alles in Hem hebben, dat tot hun 

zaligheid van node is.’ Enkele van Gods kinderen 
konden zich onmogelijk in de verklaring van 

ds.Kalshoven vinden. Een van hen, H.de Weerd, lid 

der gemeente, bezoekt daarop zijn predikant. Hij 

wijst deze erop, dat als het tweede ‘of’ waarheid is, 
de mens en zijn werken er totaal buiten moeten en 

er in de beleving er ook buiten zullen vallen. En wan-

neer dat niet voluit gepredikt wordt, zo waarschuwt 

deze bevestigde christen, dan is het te vrezen, dat de 

prediker her rechte leven der genade missende is. 

Deze opmerkingen mogen helaas niet tot inkeer bij 

de predikant leiden. Integendeel: Zij brengen vijand-

schap teweeg’. Vanaf die tijd bezocht De Weerd 
volgens eigen zeggen ‘niet zonder strijd’ de kerkdien-

sten niet meer maar ging thuis lezen. Het aantal 

mensen nam toe die zich niet meer onder de predi-

king van ds.Kalshoven konden voegen en sloten zich 

bij De Weerd aan. Aanvankelijk een zeventien tal 

personen. Ook mensen die onder Kalshovens predi-

king tot bekering waren gekomen voegden zich 

daarbij. Hij belegde in zijn huis aan de Merelweg in 

zijn huiskamer leesdiensten. Men zei ook wel ‘Op de 
heerd bij de Weerd’. Het blijkt echter dat er meer 
speelde dan de onvrede over de prediking van 

ds.Kalshoven. Toen het verzoek tot doleren in vroe-

ger dagen door Kalshovens voorganger Locher van de 

kerkenraadstafel werd geveegd bleek dit voor som-

mige gemeenteleden toch onverteerbaar. Hoe stond 

het met de tucht in de kerk in het geheel? Kon men 

daar wel lid van zijn? Er waren derhalve ook al enkele 

thuislezers, met name in Uddel. Reeds jaren voor de 

komst van Kalshoven. Blijkbaar was er ook onvrede 

over de prediking van diens voorganger, de Kohl-
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bruggiaanse Locher die niets wilde weten van het 

Kuyperiaanse breken met de kerk dat in die dagen 

leefde. De invloed van de doleantie in Apeldoorn, 

Kootwijk, Nunspeet en Voorthuizen in 1887 ging aan 

Elspeet en Uddel niet voorbij. Zelfs probeerde de 

classis Apeldoorn rond 1894 een dolerende kerk te 

stichten in Uddel, dat toen nog kerkelijk onder Els-

peet behoorde. Noch in Uddel, noch in Elspeet kwam 

deze omdat men daar toch meer sympathiseerde 

met de zogenaamde ‘kruisgezinden en ledeboeria-

nen’ die eerder de Hervormde kerk verlieten. (Slot 
volgt DV) 

 

Bij de diensten 

Komende zondagmorgen hoop ik in Heiligerlee voor 

te gaan. Ds.Kleinbloesem hoopt dan in uw midden 

het woord te bedienen. ’s Middags willen we de 
catechismusprediking vervolgen. Aan de beurt is 

zondag 10. Hazeu dichtte daar op de wijs van Psalm 

118 het volgende over: 

 

Hoe wilt gij Gods voorzienigheden 

Verstaan tot uwe nuttigheid? 

Gods kracht en ook Zijn almacht mede, 

Die Hij door ’t gans heelal verspreid 

Waardoor Hij hemel, en ook ‘d aarde 

En al ’t geen Hij geschapen heeft 

Met Zijne hand steeds houdt in waarde 

Daar ’t zich in Hem beweegt en leeft. 
 

Ja zo regeert, door Zijne zegen 

Die Hij alom op aard verspreid; 

Dat loof en gras en malse regen 

En droogte en dierbre vruchtbaardheid; 

En vuchtbre of ook onvruchtbre jaren 

En spijs en drank, of wat het zij, 

Gezond en krank, of dat wij waren, 

In rijkdom, vergenoegd en blij! 

 

Al moeten wij in armoe leven, 

Niets overkomt ons bij geval. 

Zijn Vaderlijke hand wil ’t geven 

Aan ons hier in dit aardse dal. 

Wat reden moeten wij dan weten, 

Dat God het al geschapen eeft 

En op Zijn heil’gen troon gezeten 

Zorgt dat ’t door Zijn voorziening leeft? 

 

Dat wij, in alle tegenspoeden 

Zorgvuldig en omzichtig zijn. 

En ons in voorspoed daarvoor hoeden 

Dat wij toch nooit ondankbaar zijn. 

In alles wat ons mocht toekomen 

Behouden, een goed toeverzicht 

Op God de Vader aller vromen 

Die ’t alles houdt in evenwicht. 
 

Ja, dat geen schepsel ons kan scheiden 

Van deze liefde van de Heer’ 
Wijl Hij elk schepsel moet geleiden 

Door Zijne hand, zelfs tot Zijn eer. 

Daar niemand immer zich kan roeren 

Of ’t is door Zijne wil en macht. 
Dus kan geen sterv’ling ons vervoeren 

Van Zijne zorg en liefde en kracht. 

 

Ter overdenking 

Nergens is het rustig waar Jezus niet is. (P. Quesnel 

1634-1719) 

 

de redactie 


