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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 15 december 2019 

09.30 uur ds. M. van Kooten (voorbereiding H.A.) 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

1.Diaconie 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. E. de Ruiter-Monster, Mevr. B. Mulder-de 

Ruiter, Jeanine van Deuveren en Gerrielle van de 

Steeg 

 

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. 

 

In Memoriam C. van den Berg 

Een golf van ontroering ging door kerkelijk Nederland 

toen vernomen werd dat op 3 december jl. ds. Cor-

nelis van den Berg op 60-jarige leeftijd was overleden 

na een ernstige, slopende ziekte. In onze gemeente 

was hij niet onbekend. Hij werd mede vanuit onze 

gemeente financieel ondersteund in zijn zendings-

werk destijds in China en later in de gevangenissen in 

Roemenie namens de GZB. Ook herinneren we de 

verschillende diensten waarin hij op een zendings-

avond sprak. De laatste keer was 5 september vorig 

jaar. Ds.van den Berg heeft de gemeenten Leerbroek, 

Katwijk aan Zee, Nieuw Lekkerland, Grand Rapids en 

Ouddorp mogen dienen. Van 2001 tot 2012, de peri-

ode dat in godsdienstig Nederland kerkmensen twist-

ten over een  zuivere kerkorde, kerkelijke goederen 

waarbij ook veel koude drukte en kuddegedrag bij-

kwam, strekte hij in China zijn handen uit naar de van 

God en Christus vervreemden en deed aan de gods-

dienst die er echt toe doet, welke Jacobus zuiver en 

onbevlekt noemt, namelijk zich ontfermen over we-

zen in hun verdrukking. Wat dat betreft had hij een 

bijzonder charisma van de Heere gekregen, een pas-
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toraal en sociaal bewogen hart. Met name voor ge-

handicapten en degenen die in de goot lagen, de 

kanslozen, de outcasts. Vele malen bezocht hij bajes-

klanten in Roemenie. Hij stond niet boven hen maar 

wist al te goed dat hij als een arme zondaar ook van 

genade alleen moest leven. Hij was getalenteerd met 

een groot verstand maar liet zich er niet op voor-

staan. Wie zou weten dat ds. van den Berg eigenlijk 

dr. C. van den Berg was, daar hij ooit in Amerika 

gepromoveerd is op een proefschrift getiteld ”Com-

passion of Christ in the Asian Context”? Eenvoud 
sierde hem. Maandag jongstleden is hij –na een 

rouwdienst in de dorpskerk van Ouddorp- begraven 

in Hedel, de plaats waar hij zijn jeugd doorbracht en 

vele herinneringen lagen. De inwoners van Hedel 

noemen hun woonplaats –naar het daar heersend 

dialect- doorgaans Hel. Maar daar is Cornelis niet 

gekomen omdat er Eén is ‘nedergedaald ter helle’ 
van Wiens genade Cornelis van den Berg een getuige 

mocht zijn in woord en daad, door Gods opzoekende 

zondaarsliefde. De Heere gedenke zijn vrouw en 

talrijk nakroost, waaronder de geadopteerde kinde-

ren Samuel en Grace. Moge het van hen allen gelden 

wat de psalmdichter zingt: ‘Daar zullen zij, Gods 

knechten met hun zaad, zij die Zijn naam beminnen 

erfelijk wonen’.  
 

Kerkenraadsverkiezingen 

Bij de kerkenraadsverkiezing van afgelopen maandag 

is de heer R. van het Goor (Uddelsekampweg 21, 

Uddel) verkozen tot diaken in de aanstaande vacatu-

re van diaken J. Fijan. We bidden dat de Heere licht 

en wijsheid zal geven in de te nemen beslissing.  

 

Bijbelavond 

Op D.V. woensdag 18 december zal er om 19.30 uur 

bijbelavond zijn in het Kerkerf. Aan de orde van be-

handeling is Hebreen 8. Iedereen hartelijk welkom. 

 

Censura Morum 

Deze zal worden gehouden op D.V. woensdag 18 

december in de bovenzaal van het Kerkerf van 21.00 

tot 21.00 uur. 

 

Jeugdvereniging Maranatha 

Aankomende zondag D.V. 15 December hoopt JV 

Maranatha weer bij elkaar te komen. We gaan ver-

der met de uitleg van de Galaten brief (hoofdstuk 

3:19 t/m 29). De inleiding zal verzorgd worden door 

Sander. Kwart voor 7 inloop en om 7 uur beginnen. 

Allemaal weer van harte welkom! 

André en Gert. 

Vrouwenvereniging  ‘Wees een zegen` 
Nog even een herinnering dat we D.V. woensdag 18 

december de kerstbakjes gaan maken. Vele handen 

maken licht werk. Maar… tot op heden hebben we u 
écht nodig….dus kom !!! 

 

Catechisaties 

De eerste maandagavondgroep moet leren de trap-

pen van vernedering en van verhoging zoals te lezen 

op blz.38 en maken de vragen en opdrachten op blz. 

38 en 39 van LotL 1b. De tweede maandagavond-

groep moet de Tien geboden met aanhef kennen 

zoals we lezen in vraag en antwoord 34 van de Hei-

delberger Catechismus en maken de vragen en op-

rachten op blz. 53 van LotL 2b. De laatste maandag-

avondgroep moet leren vraag en antwoord 60 van de 

Heidelberger Catechismus en maken de vragen en 

opdrachten op blz.66 van LotL 3a. 

De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 28 van 

Hellenbroek over Jezus de Christus en maken de 

vragen en opdrachten op blz.32 en 33. 

 

Financiën november 

Collecteopbrengsten: 

zondag 3 november 

FCD € 436,75, Kerk € 445,11, Instandhouding predi-

kantsplaats € 485,95. 
woensdag 6 november 

Kerk € 503,70, Instandhouding predikantsplaats € 
542,15, Dankdagcollecte inclusief giften per bank € 
7.901,70. 

zondag 10 november 

Kerk € 400,75, Instandhouding predikantsplaats € 
418,20, Kerk € 470,30. 
zondag 17 november 

Diaconie voor zondagsschool € 493,72, Kerk € 
452,40, Instandhouding predikantsplaats € 479,75.  
woensdag 20 november 

Bijbellezing € 116,75. 
zondag 24 november 

Kerk € 465,50, Instandhouding predikantsplaats € 
483,96, Kerk € 512,80. 
Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

november € 82 (1x € 20, 4x € 10, 1x € 7 en 3x € 5). 
Ouderling Stobbelaar ontving op bezoek een gift van 

€ 10, op huisbezoek werd  een gift van € 10 ontvan-

gen. Giften per bank, voor de kerk 1x € 50 en 1x € 
150. Voor het verjaardagsfonds 2x € 25. Ds. van 

Kooten ontving op bezoek €10,- voor de kerk. 

 

Hartelijk dank voor al uw gaven. 



 

 

3 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

Oud papier actie Boaz-Jachinschool 

Zoals u waarschijnlijk weet, staat er regelmatig een 

papiercontainer bij de school. De opbrengst van het 

oud papier komt ten goede van de school. De plan-

ning voor de papiercontainer werd eerder opgeno-

men in “De Band”. Nu dit huis-aan-huisblad gestopt 

is, kregen we de tip om de data op te laten nemen in 

de kerkbode. Graag willen we u op de hoogte bren-

gen dat voor dit schooljaar de volgende data gepland 

staan: 9 januari, 6 februari, 26 maart, 7 mei, 18 juni 

en 16 juli. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!  

De ouderraad. 

 

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) 

 

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 

 

Bijeenkomsten in Oranjehof  

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.   

Weeksluiting  

Zaterdag  14 december is  de weeksluiting. Alle oude-

ren in en buiten Oranjehof  hartelijk welkom. Deze 

bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er zal dan een 

meditatie worden gehouden en aansluitend zingen 

we enkele psalmen. Deze avond zal rond 20.15 uur 

worden afgesloten.  

Kerstviering 

Tweede Kerstdag is er de Kerstviering in Oranjehof, 

waar een ieder, jong en oud, welkom is. Een bijeen-

komst waar we met elkaar stil staan en nogmaals 

mogen aanschouwen, het wonder van Kerst. Cokky 

de Visser vertelt een kerstverhaal. Inloop vanaf 16.00 

uur. Het programma om 16.30 uur.  Tijdens deze  

bijeenkomst is er ook broodmaaltijd. De bijeenkomst 

zal rond 20.00 uur worden afgerond. 

Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten en wen-

sen u vanuit Oranjehof  een Gezegende Adventstijd 

toe. 

 

Het Venster 

Kerst vier je samen! 

Allen – jong en oud – hartelijk welkom om samen 

kerst te vieren bij Het Venster: Ontmoeting, Luxe 

broodmaaltijd & Verschillende activiteiten. 

Neem gerust iemand mee! Graag tot ziens! 

Wanneer:    Donderdag 26 december 

Tijd:             16:00 – 20:00 uur 

Locatie:       Het Venster, Elburgerweg 15 

Kosten:        € 7,50 p.p. 
Opgave:      0341 – 257242 (t/m vrijdag 20 dec.) 

Geen vervoer? Geef dit aan! 

Het Venster zoekt vrijwillige medewerker(s) voor 

personenalarmering (Elspeet en Nunspeet) 

Personenalarmering is een betrouwbaar hulpop-

roepsysteem om ouderen in de gelegenheid te stel-

len dag en nacht hulp in te roepen bij noodsituaties. 

Daarmee is personenalarmering een middel om lan-

ger zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. 

Het Venster is op zoek naar vrijwillige medewerkers, 

die de plaatsingen van de alarmeringsapparaten bij 

de cliënten in Nunspeet of Elspeet verzorgen en bij 

storingen opgeroepen kunnen worden om de situatie 

bij de cliënt te controleren. Deze werkzaamheden 

worden gecoördineerd vanuit Het Venster. Voor dit 

werk is (enige) technische achtergrond c.q. ervaring 

met telefonie wenselijk. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Martine Parre via tel.nr.: 

(0341) 25 72 42. 
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Ds. W.R. Kalshoven (slot) 

Noemden we eerder Hendrik de Weerd die moeite 

had met ds. Kalshovens prediking, ook Hendrik Mul-

der (1899-1989) die jaren het ambt van diaken en 

ouderling bekleedde in de Gereformeerde Gemeente 

en later in de Gereformeerde Gemeente in Neder-

land voelde zich bij hem niet thuis. Mulder schreef 

over de tijd toen hij als negentienjarige tot bekering 

kwam: ‘Er werd over gesproken en het kwam ook 
Ds.Kalshoven ter ore. Deze was op dat moment pre-

dikant in de Hervormde kerk waar ik elke zondag 

onder zat. Deze heeft mij op een moment gevraagd, 

wat er met mij gebeurd was en ik heb hem dat in alle 

eenvoudigheid verteld. Waarop de dominee uitriep: 

‘Hendrik, Hendrik, wat ben jij toch gelukkig’. Meer 
niet. Hij zette er dus nogal snel het zegel op…’ Ook 
vertelde hij dat zijn hart niet verklaard werd. Hij 

schreef: ‘Af en toe ging ik daarom naar een klein 
koppeltje dat uit de Hervormde kerk was gegaan. Ds. 

Fraanje ging daar voor.’ Moeilijk is het om hier een 
oordeel over te geven. Legde Kalshoven inderdaad te 

haastig de handen op? Of  verachtte hij juist de dag 

van de kleine dingen niet?  

Kalshoven blijkt zich het vertrek van De Weerd en de 

zijnen geweldig aangetrokken te hebben en blijkens 

overlevering zou hij kinderen van ouders die niet 

meer bij hem kerkten maar wel naar catechisatie 

stuurden weggejaagd te hebben met ze na te roe-

pen: ‘scheurmakers!’.  Dat was zeker niet fraai van de 
Elspeetse pastor. In de verste verte niet. Hij betoon-

de daarin niet zachtmoedig en nederig van hart te 

zijn. Wanneer hij anderzijds stelde dat degenen die 

vertrokken ‘steunpilaren’ voor de kerk hadden kun-

nen zijn blijkt de vijandschap die Kalshoven werd 

verweten meegevallen te zijn. Hij had ze als het ware 

als ambtsbroeder rondom hem gehad… Ik ontkom 
niet aan de indruk dat in beide gevallen waarin men 

afscheid nam van ds.Kalshoven het ten diepste niet 

ging om de leer en het leven. Er was gevoelsmatig 

geen klik. Het getuigenis van Hendrik Mulder betreft 

een nog onervaren jongeman van twintig ten over-

staan van een vergrijsde dienstknecht die de leeftijd 

der zeer sterken was overschreden. In het geval van 

Hendrik de Weerd moet in ogenschouw genomen 

worden dat deze ook opgenomen is in een psychia-

trische inrichting volgens A.T.van de Pol, die de ge-

schiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Nun-

speet beschreef. In dergelijke gevallen speelt vaak 

het gevoel een rol. Ook heb ik sterk de indruk dat hij 

–mogelijk onbedoeld- zijn eigen bevinding en bele-

ving normatief achtte. In beide gevallen moeten we 

naar mijn bescheiden mening toch spreken van emo-

tionele redenen. 

Jammer blijft het dat er geen preken, meditaties of 

brieven van Kalshoven beschikbaar zijn. Helaas zijn er 

betreffende de periode dat hij Elspeet diende ook 

geen notulen bekend. De informatie is nu wel heel 

eenzijdig. Het blijft over veel dingen gissen. Wel blijft 

de vraag overeind staan of scheiding noodzakelijk 

was, vooral ook vanwege de repeterende breuken 

die daarop volgden. In dit verband is het goed 

dr.P.de Vries te citeren die in de jaren dat hij her-

vormd Elspeet diende een artikel in de Waarheids-

vriend schreef met o.a. de volgende inhoud: 

‘Onder ds. Kalshoven scheidde een groepje gemeen-

teleden zich van de Hervormde Gemeente af. Naar 

hun overtuiging was de prediking en het optreden 

van ds. Kalshoven te wettisch en kwam te weinig 

naar voren hoe Christus bevindelijk gekend wordt. 

Van ds. Kalshoven zijn geen preken bewaard. Ik heb 

niet kunnen nagaan in hoeverre deze beschuldiging 

grond heeft gehad. Zelfs al zou ze waar zijn, dan 

rechtvaardigt het zeker geen afscheiding. Een ge-

brekkige prediking is immers nog geen onzuivere 

prediking. Zeker is wel dat ook persoonlijke factoren 

een rol gespeeld hebben bij hen die de Hervormde 

Kerk de rug toekeerden. Helaas ging zo de kerkelijke 

eenheid in Elspeet verloren. Naast de Hervormde 

Kerk ontstond een Gereformeerde Gemeente. Daar 

bleef de kerkelijke eenheid evenmin bewaard. De 

twist rond dr. C. Steenblok veroorzaakte ook in Els-

peet een scheiding in de Gereformeerde Gemeente. 

Er kwam een Gereformeerde Gemeente in Neder-

land bij. Lange tijd zijn de kerkelijke muren hoog 

geweest. Hoewel ze nog niet verdwenen zijn, zijn ze 

in de loop der jaren wel wat lager geworden. Op 

diaconaal gebied worden er door de drie kerken in 

Elspeet meerdere zaken gemeenschappelijk gedaan.  

Nog altijd mag het Woord Gods in Elspeet verkon-

digd worden.’ Tot zover de Vries. We zullen zwijgen 
over de periode die daarna is aangebroken. We zit-

ten inmiddels op vijf kerkgenootschappen en nog is 

het voor sommige Elspeters niet genoeg blijkens 

uitstroom naar kerkgenootschappen buiten de ge-

meente of beleggen van alternatieve diensten bin-

nen de kerkelijke grenzen van de gemeente. 

Betreffende de laatste periode van Kalshoven in 

Elspeet is nog het volgende te melden. In het Nieuw 

Kerkelijk Handboek van 1918 lezen we:  De oudste 

predikant der Hervormden is thans ds. W. R. Kalsho-

ven, te Elspeet, die thans reeds 55 dienstjaren heeft.’ 
Het ging echter allemaal wel wat moeizaam. Illustra-

tief is een bericht over de intrede van ds.W.L.Mulder 
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te Garderen op 22 december 1918. Kalshoven was 

consulent maar moest verstek laten gaan. We lezen 

dan in de kerkelijke bladen: ‘Des middags verbond 
ds. Mulder zich aan zijn nieuwe gemeente met de 

woorden uit 2 Kor. 7:10: Want de droefheid naar 

God werkt een onberouwelijke bekeering tot zalig-

heid; maar de droefheid der wereld werkt de dood, 

Aan het einde zijner rede richtte Z.Eerw, enkele 

waardeerende en vermanende woorden tot de ver-

schillende kerkelijke colleges, tot zijn bevestiger en 

tot ds. Kalshoven van Kootwijkerbroek, die als twee-

de consulent tegenwoordig was, daar zijn vader, ds. 

Kalshoven van Elspeet door krankheid werd verhin-

derd, in deze ure aanwezig te zijn.’ 
Ds.Kalshoven ging in 1919 met emeritaat, kort na de 

inwijding van de kerk van de Gereformeerde Ge-

meente aan de Nachtegaalweg. Hij deed op 5 de-

cember afscheid met een preek over het laatste vers 

van de Heilige Schrift, Openbaring 22:21: ‘De genade 
van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen’. 
Daarmee had hij ook van zijn vorige gemeente Keste-

ren afscheid gedaan. Hij vestigde zich metterwoon in 

Bennekom. Vanuit de kerkelijke pers weten we dat 

hij bij de intrede van ds.J.C.van Apeldoorn aldaar 

hem nog toesprak op 6 december 1925. In het vol-

gende jaar overleed hij in het Diaconessenziekenhuis 

te Arnhem op de leeftijd van 91 jaar. Hij werd in 

Bennekom begraven. 

Aan het eind van deze schets over het leven van ds. 

Kalshoven gekomen zijnde merkt u mijn verlegen-

heid (of juist helemaal niet) met de kerkelijke situatie 

zoals deze sedert ds.Kalshoven geworden is in ons 

dorp. Bij het 125-jarig bestaan van de Christelijke 

Afgescheiden gemeente te Waddinxveen die later de 

overstap maakte naar de Hersteld Hervormde kerk 

verscheen twee jaar geleden een gedenkboek. Mij 

werd gevraagd daar een bijdrage in te schrijven. Het 

slot van mijn bijdrage neem ik over, om daarmee de 

levensbeschrijving van ds. W. R. Kalshoven te beein-

digen, het betreft daarbij uitspraken van Jan de Rui-

ter en ds.S.Ulfers: 

‘Ten diepste is er maar één kerk. De kerk die zalig 
wordt. Het zij een ieders diepste verlangen daarvan 

een levend lidmaat te zijn. De eenvoudige gezel-

schapsman Jan de Ruiter uit Boven-Hardinxveld, die 

over zichzelf dichtte: ‘Hij was een griendenwieder/ 
alhier in deez’ woestijn/ ene gras- en klaversnijder/ 

voor geiten en konijn’ had toch zo’n gelijk toen hij 
dichtte: ‘De een die roept: ‘Doleren!’, de ander: ‘Ge-

reformeerde  gemeente onder het kruis!’ maar zon-

der de Geest des Heeren, zijn we allemaal abuis’. 

In het boek ‘Oostloorn’ van ds.S.Ulfers (1852-1918) 

beschrijft deze de geschiedenis van de doleantie in 

Hardenberg waar zijn vriend dr.C.C.Schot stond die 

zijn plaats niet meer meende te kunnen innemen in 

de Nederlandse Hervormde kerk. Zij bleven door dik 

en dun vrienden. In dat boek staat een verhaal over 

‘Wiegen de droomer’ waaruit ik het volgende over-

neem, waarbij we moeten bedenken dat Walter 

staat voor ds.Ulfers en Senserff voor ds.Schot: ‘Hoe-

veel dominees hebben jelui Hervormden?’ vroeg 
Wiegen later eens aan Raders, ’s avonds op de Brink, 
waarop de mannen stonden te praten. ‘Wel één 
natuurlijk’ antwoordde deze ‘namelijk Walter’. ‘En 
hoeveel dominees hebben jelui Dolerenden?’ vroeg 
hij aan Schepers. ‘Wel ook één natuurlijk’ antwoord-

de deze, ‘namelijk Senserff’. ‘Dan is mijn gemeente 
rijker’ lachte Wiegen. ‘Wij hebben hen beiden, Wal-

ter en Senserff.’ ‘Wij hebben ook twee kerkenraden’ 
voegde hij er aan toe, ‘want al jelui ouderlingen en 
diakenen aan weerskanten behoren aan mijn kerk. 

En bovendien van jelui gemeenteleden aan beide 

zijden behoren er ook velen tot mijn kerk’. En terwijl 
hij het zei kwam de lach over hem, als een die het 

koninkrijk der hemelen ziet komen. ‘Die dromer!’ 
dachten Raders en Schepen beiden. Zo’n dromer 
pretendeer ik ook te zijn. 

 

P.S. 

Met het afronden van de stukjes over ds. Kalshoven 

kreeg ik nog enkele aanvullingen van Frans Verkade 

betreffende Kalshoven, die alhier een van de voor-

gangers was van zijn vader, ds. J.P. Verkade. Om 

Kalshovens ‘biografie’ engiszins te completeren 
noem ik de volgende aanvullingen: 

Kalshoven werd in zijn eerste gemeente St. Johan-

nesga op 5 oktober 1862 bevestigd door ‘zijn vriend’ 
ds. J.B.Nijhoff (1813-1864, predikant te Kwadijk, 

Spaarndam, Vaassen, IJsselmuiden, Nijkerk, Nieuw-

Loosdrecht en Dedemsvaart). Vanuit laatstgenoemde 

gemeente bevestigde hij Kalshoven. Van Nijhoff is uit 

zijn Vaassense tijd te melden dat hij met zijn kerken-

raad in 1855 bijval betuigde  met het voorstel van de 

Classis om een adres in te zenden bij de Synode tot 

handhaving van de leer der Kerk. Hij kreeg het echter 

niet bij de gemeente Epe klaar om de kermis afge-

schaft te krijgen. Nijhoff bevestigde zijn vriend met 1 

Korinthe 3:9: ‘Want wij zijn Gods medearbeiders; 
Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.’ Kalshoven 
deed intrede met 1 Korinthe 3:11: ‘Want niemand 
kan een ander fondament leggen, dan hetgeen ge-

legd is, hetwelk is Jezus Christus.’ Het afscheid vond 
op 14 januari 1866 plaats met een preek over 
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Hand.20:32: ‘En nu, broeders, ik bevele u Gode, en 
den woorde Zijner genade, Die machtig is u op te 

bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de ge-

heiligden.’ 
Hij werd op 21 januari 1866 te Garijp bevestigd door 

consulent P.Jentink te Suawoude (destijds ook een 

rechtzinnige gemeente). Deze bediende het woord 

uit 2 Cor 2: 17: Kalshoven deed daar intrede met 1 

Cor 1: 23-24. 

Op 25 november 1866 nam Kalshoven afscheid met 

Efeze 3: 14-19. 

Op 2 december 1866 deed hij intrede in Wanserd-

Jislum. Hij werd bevestigd door consulent C.H. ten 

Harmsen van der Beek. Deze sprak bij de bevesti-

gingsdienst over 2 Korinthe 4:5a. Kalshoven deed 

intrede met 1 Korinthe 9:16. Op 23 maart 1873 nam 

hij afscheid van deze laatste Friese gemeente met 

een predikatie over Jeremia 8:9b. 

Ds.W.Krayenbelt deed de bevestigingsdienst van 

ds.Kalshoven te Ede met een preek over Ezechiel 

33:7. De tekst bij de afscheidsdienst van Ede is onbe-

kend.  

Op 20 april 1890 werd hij door zijn plaatselijke colle-

ga Ubbink bevestigd met een preek over Mat 28: 20. 

Kalshoven deed intrede met Markus 16:15 en 16. Op 

4 december 1892 nam hij afscheid met Luk 24: 36. 

Hij werd in Kesteren op 11 december 1892 bevestigd 

door ds.J.Kok te Opheusden met Jes 62: 6-7. Hij deed 

intrede met Luk 24: 44-48 (en volgde daarmee de 

tekstwoorden waarmee hij een week eerder afscheid 

nam van Hasselt). 

Bij de vele beroepen die Kalshoven in zijn leven ont-

ving (en we eerder noemden) kreeg ik de volgende 

aanvullingen. Allereerst vanuit zijn vierde gemeente 

als eerste beroep Elspeet in 1874 (een kwart eeuw 

voordat hij inderdaad naar onze gemeente kwam). 

Eveneens ’s Grevelduin- Capelle. In 1876: Bergschen-

hoek, Rouveen en Hilversum. In 1877 Waspik en 

Hoogvliet. In 1878 opnieuw Rouveen; In 1879 voor 

de tweede maal Bunschoten; In 1880 Nijkerk en 

Waspik (tweede maal); In 1881 Zelhem (dat inmid-

dels al jarenlang van kleur verschoten is); In 1883 

Gorinchem;  In 1889 Otterlo. Tijdens zijn verblijf in 

Hasselt werd hij naast de eerder genoemde beroe-

pen begeerd te Bruchem-Kerkwijk in 1891. 

 

Bij de diensten 

Zondagmorgen hopen we voorbereiding te hebben 

op de bediening van het Heilig Avondmaal. ’s Mid-

dags hopen we met elkaar Zondag 11 te overdenken 

die handelt over de naam Jezus. Hazeu berijmde 

deze zondag op de wijs van de Lofzang van Maria als 

volgt: 

 

Waarom wilt gij Gods Zoon 

Zo gadeloos, zo schoon 

De naam van Jezus geven? 

Omdat Hij zalig maakt, 

De band der zonden slaakt 

En schenkt ons ’t eeuwig leven. 
 

Er is geen zaligheid 

Door and’ren toebereid 

Te zoeken noch te vinden. 

Hij is alleen de Heer’ 
Er is geen Heiland meer 

Die zondaars kan ontbinden. 

 

Geloven zij aan Hem, 

Aan Jezus’ zaal’ge stem 

Die zaligheid begeren 

Bij heil’gen of zichzelf 
Of onder t luchtgewelf 

Zich nog tot and’ren keren? 

 

O nee, helaas! Maar zij 

Verloochenen daarbij 

Met hun bedekte daden 

De een’ge Heiland, ja 

De heilbron der gena 

Die zij zo vaak versmaden. 

 

En schoon zij met de mond 

Hem roemen, ’t heeft de grond 

Van ’t hart nooit kunnen raken 

Van twee is één toch schijn 

Dat Jezus ’t niet moet zijn 

Die ons kan zalig maken, 

 

Of die de zaligheen 

Door ’t waar geloof alleen 

Aan Jezus wil verbinden, 

Moet alles in Hem zien 

Om ’t naar verderf ’t ontvlien 

En zaligheid te vinden. 

 

Ter overdenking 

Wat de ster voor de wijzen was, is voor ons Gods 

woord (P. Quesnel 1634-1719). 

 

de redactie 


