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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 19 januari 2020 

09.30 uur ds. J.R. Volk te Alblasserdam 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen  

 

Kinderoppas 

Mevr. F. van de Zande-Roordink, Mevr. L. van Asselt-

Huisman, Mevr. J. Mulderij-Van de Kolk en Jeanine 

van Deuveren 

 

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 Hande-

lingen 1:8b  en maken de vragen en opdrachten op 

blz.52 van LotL 1b 

De tweede maandagavondgroep moet leren vraag en 

antwoord 116 van de Heidelberger Catechismus en 

maken de vragen en opdrachten op blz.72 van LotL 

2b. 

De laatste maandagavondgroep moet leren zondag 

25 en maken de vragen en opdrachten op blz.87 LotL 

3a.  

De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 31 van 

Hellenbroek over het koninklijk ambt van Christus. 

Maken de opdrachten op blz.44 en 45. 

 

JV de Schatgravers 

DV Dinsdag 21 januari om 19.00 uur weer van harte 

welkom in 't Kerkerf! Machiel wil deze eerste JV-

avond in het nieuwe jaar met ons nadenken over 'de 

beste wensen'. Wat houdt dit volgens jou in? Schrijf 

dat thuis alvast op een briefje en neem dat mee de 

21e.  

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Louisah, Joalien en Anne zijn aan de beurt om het 

spel na de pauze te verzorgen.   

We hopen jullie allemaal weer te zien! 

Willie, Machiel en Annemiek 

 

Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften 

Op DV dinsdag, 21 januari, komen we als Mannen-

vereniging weer bij elkaar. Deze avond zal de Bijbel-

studie naar aanleiding van de Hervormde Vaan van 

november 2019 worden behandeld. Het te behande-

len Schriftgedeelte is Jesaja 9, Geert de Ruiter zal de 

inleiding op de Bijbelstudie verzorgen. 

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

kerf. 

Namens het bestuur, Kees van de Steeg 

 

Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ 
D.V. 22 Januari woensdagavond hopen we weer met 

de vrouwen van de gemeente bij elkaar te komen. 

Dus voelt u/jij zich inbegrepen!! Het is de bedoeling 

dat we bijbeldtudie 6 met elkaar bespreken. Voor de 

koffie en thee wordt gezorgd. Om kwart voor acht 

beginnen we. 

Met vriendelijke groet, het bestuur 

 

Leerlingeninschrijving Boaz- Jachinschool 

D.V. maandag 20 januari 2020 vindt de jaarlijkse 

leerlingeninschrijving van onze school plaats. 

Mocht u een zoon of dochter hebben die in de peri-

ode tussen 1 juni 2020 en 31 mei 2021 vier jaar is of 

wordt, dan wordt u van harte uitgenodigd om langs 

te komen. 

Evenals voorgaande jaren nodigen we ook dit jaar 

alleen de ouders uit. De kinderen krijgen t.z.t. bericht 

wanneer ze op school mogen komen kijken. Daarna 

ontvangen ze een kaart met de uitnodigingvoor de 

eerste schooldag. 

Vanaf 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur bent u van 

harte welkom. Het is niet verplicht om al direct om 

19.00 uur aanwezig te zijn. 

Bij binnenkomst ontvangt u  een inschrijfformulier, 

waarna u (in het geval van nieuwe ouders) een rond-

leiding door de school krijgt. Hierna wordt u bij de 

directeur en een bestuurslid uitgenodigdvoor een 

(kort) kennismakingsgesprek. 

Ouders die al één of meerdere kinderen op school 

hebben, hebben een kort gesprek met enkele perso-

neelsleden. Hierin zal vooral naar de persoonlijke 

kenmerken van uw kind worden gevraagd. 

Wilt u ook het BSN-nummer van uw kind en uw 

trouwboekje meenemen? 

In verband met de verbouwing van onze school vindt 

de inschrijving plaats in de noodlokalen. (Deze be-

vinden zich op hetzelfde terrein.) 

Verhinderd? 

U kunt telefonisch contact met ons opnemen (0577-

491310) indien u op deze avond verhinderd bent. 

Met vr. gr.  E.J. Kip  

 

Samuel van Beuningen 

Afgelopen zomer stapte ik met een van mijn klein-

zoontjes in het ‘toeristentreintje’ Elspeet-

Vierhouten. Met veel verve sprak de chauffeur over 

villa Noorderheide dat achter het geboomte ligt 

verscholen en de daaraan verbonden naam van de  

familie van Beuningen waarvan de Rotterdamse 

havenbaron Daniel George (1877-1958) in 1939 het 

huis liet bouwen. Hij vertelde van diens schilderijver-

zameling die in het Museum Boymans van Beuningen 

te Rotterdam is ondergebracht waaronder het prach-

tige schilderij  ‘de kleine toren van Babel’ van de 
middeleeuwse schilder Pieter Brueghel die eerst in 

de villa hing. De schauffeur vertelde ook dat D.G.van 

Beuningen  mede- zo niet hoofdfinancierder was van 

het oude Feijenoord stadion in Rotterdam. Dat laat-

ste interesseert me natuurlijk niet daar het alleen 

sportverdwazing, zondagontheiliging en vandalisme 

in de hand heeft gewerkt. De naam van Beuningen 

bracht me echter in herinnering dat ooit enkele per-

sonen uit het voorgeslacht van Beuningen dienaar 

van het Goddelijk woord waren. In ieder geval de 

groot- overgroot- en betovergrootvader van de op-

drachtgever van villa Noorderheide. Vooral die beto-

vergrootvader Samuel van Beuningen –een predikant 

naar schrift en belijdenis- wil ik wat voor het voet-

licht halen, maar niet zonder eerst stil te staan bij het 

feit hoe de van Beuningens in Elspeet beland zijn. 

Het Elspeterbos waar de villa gesitueerd is behoorde 

aanvankelijk toe aan de in 1884 opgerichte 

N.V.Elspeterbosch. Diverse personen en instanties 

hadden daarin aandelen van waaronder hervormde 

gemeenten van Elspeet en Garderen. Het leeuwen-

aandeel had echter de hervormde gemeente van 

Elspeet die een kwart van de aandelen had. De 

opbrengsten van het bos kwamen ten goede aan de 

pastorie en de diaconie. Voordat het bos werd on-

dergebracht in een NV heette het een malebos. Dat 

wil zeggen dat het bos eigendom was van een groep 

eigenaren die verenigd waren in een zogenaamd 

maalschap. Vandaar dat in ieder geval -naar bekend 

is- sedert 1595 ook de pastoor en later de dominee 

fungeerde als maalman. De inkomsten van de kerk 

kwamen daar grotendeels uit. Toen N. V. Elspeter-
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bosch een feit werd  kwamen de predikanten ook op 

de aandeelhoudersvergadering. 

Daar de opbrengsten van het bos op den duur van 

minder betekenis bleken dan in vroeger dagen kwam 

de verkoop van het bos in particuliere handen ter 

sprake. In 1903 besloot de kerk de aandelen die het 

had in het Uddelerbos aan prins Hendrik te verko-

pen. Drie jaar later toonde zijn vrouw- koningin Wil-

helmina- ook belangstelling voor het Elspeterbos. De 

kleine aandeelhouders wilden hun aandelen wel 

verkopen maar de grote aandeelhouder –de kerkelij-

ke gemeente- had daar geen behoefte aan. Men had 

negatieve ervaringen met de verkoop van het Udde-

lerbos. Met name ds.W.R. Kalshoven toonde zich een 

tegenstander van de verkoop. Men vreesde dat het 

dan gedaan zou zijn met de vrijheden van de Elspe-

tenaren om bijvoorbeeld bosbessen te gaan plukken 

en sprokkelhout voor de kachel te verzamelen. Ook 

dat grote stukken omheind zouden worden als jacht-

terrein voor de prins en het over was met de vrije 

toegang tot het bos speelde parten. In een brief die 

de kerkenraad en kerkvoogdij schreven op 7 januari 

1914 lezen we: ‘De laatste twee voorrechten  zijn van 
bijzonder  veel betekenis  voor Elspeet.  Bosbessen  

plukken is voor de hele bevolking en in het bijzonder 

voor de behoeftigen, een bron van flinke verdien-

sten. De vrije wandeling is de oorzaak , dat Elspeet in 

de laatste jaren,  des zomers  steeds  drukker wordt 

bezocht door logeergasten,  waardoor zeer velen hun 

inkomsten zagen vermeerderen  en  de welvaart in 

Elspeet  is toegenomen. Werd nu het Elspeterbos 

een wildpark en als gevolg daarvan bevolkt met wil-

de zwijnen, herten enz. dan zou het bosbessen pluk-

ken en de toename van vreemdelingen verminderen 

en wellicht ophouden. Dit zou tot een zeer groot 

nadeel van Elspeet zijn.’ Voortdurend lag de kerken-

raad dwars waarop de overige aandelenhouders –die 

allemaal voor verkoop waren- een statutenwijziging 

wisten door te drukken waardoor de kerkenraad 

genoodzaakt was om toch over te gaan tot de ver-

koop. Het is de verdienste geweest van de kerken-

raad van Garderen dat de taxatie van het bos opge-

vijzeld werd. Zodoende werd het bos (bestaande uit 

ruim 500 hectare) te koop aangeboden voor fl. 

257350.- in plaats van de taxatie van het koninklijk 

huis die bijna fl.100.000,- minder was. De familie van 

Beuningen was met fl.270.000,- de hoogste bieder en 

werd per ingang van 2 januari 1917 de wettige eige-

naar. Op de vergadering van 3 november 1916 waar-

bij van Beuningen aanwezig was werd door 

ds.Kalshoven gevraagd ‘om de Heer van Beuningen, 
in de vergadering aanwezig, de belangen der ge-

meente Elspeet aan te bevelen. Hierop heeft de heer 

van Beuningen geantwoord, dat als Elspeet het met 

hem goed maakte, hij het zou goed maken met de 

gemeente.’ In 1920 liet Daniel George het jachthuis 
bouwen (aan de Apeldoornseweg) en nadat hij in dat 

jaar ook de Noorderheide bestaande uit 232 hectare 

er bij kocht liet hij daar in 1939 de beroemde villa 

bouwen. Inmiddels had hij zijn vijf broers uitgekocht 

zodat het hele landgoed nu helemaal op zijn naam 

stond. Sinds 1983 is een groot gedeelte over gegaan 

in de handen van Staatsbosbeheer en is de villa in 

2008 verkocht aan de stichting Elise Mathilde (waar 

diverse van Beuningens zitting hebben in het be-

stuur). 

De eerste uit het voorgeslacht van de Van Beunin-

gens is Jan Geurtz van Boeningen (1445-ca.1506). Hij 

bezat onroerend goed in Beuningen dat onder de 

rook van Nijmegen ligt. Diens kleinzoon Jan Geurtz 

(1500-1562) was schoenmaker in Nijmegen. Van 

deze Jan Geurtz van Beuningen zette een zoon het 

schoenmakerbedrijf voort, terwijl Johannes (1535-

1583) pastoor werd in Hees (een tegenwoordige 

woonwijk van Nijmegen). Zoon Dirk Jansz (1530-

1583) vertrok naar Amsterdam en vestigde zich al-

daar als kaaskoper. De handel lag de familie blijk-

baar, hetzij, in zuivel, wijn of linnen. Johannes van 

Beuningen (1669-1724) de grootvader van van ds. 

Samuel van Beuningen was wijnkoper. Samuels vader 

–Jan van Beuningen 1713-1778)- was timmerman. 

We zullen daarbij niet moeten denken aan iemand in 

loondienst maar een ondernemer. Veel verdriet 

heeft deze man in zijn 65 levensjaren moeten mee-

maken. Het eerste kind (Johanna) uit zijn eerste hu-

welijk stierf nog maar een half jaar oud zijnde. Het 

tweede kind (Harmina) stierf ruim een week na haar 

geboorte, terwijl zijn vrouw overleed in het kraam-

bed. Jan hield het zelf in de Zuiderkerk te Amsterdam 

ten doop de dag na de begrafenis van zijn geliefde 

vrouw.  Binnen het jaar hertrouwde Jan. Het eerste 

zoontje –ook Jan genaamd- uit het tweede huwelijk 

ontviel hen op 2-jarige leeftijd. Het tweede Jantje 

werd slechts een half jaar. Dochtertje Maria kreeg 

slechts 8 jaar toegemeten en Johannes net 6 jaar. 

Samuel die op 4 april 1760 in de Westerkerk te Am-

sterdam gedoopt werd en blijkbaar kort daarvoor 

geboren was is samen met zijn zus Maria Cornelia 

(1862-1843) de enige van de acht kinderen uit de 

twee huwelijken geweest die de leeftijd der sterken 

overschreed. Over deze Samuel die predikant werd 

te Woudenberg, Oud Beijerland, IJsselmonde, Hoorn 

en Utrecht volgende keer meer. (Wordt vervolgd 

D.V.) 
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Bij de diensten 

Komende zondagmorgen hoop ik in de Hofkerk te 

Doetinchem voor te gaan. Vandaar dat ds. Volk uit 

Alblasserdam op het rooster staat. In de middag-

dienst willen we verder gaan met de behandeling van 

de Heidelberger Catechismus. Aan de orde is vraag 

en antwoord 32. Johannes Hazeu brengt die zondag 

als volgt onder woorden dat te zingen is op de wijs 

van Psalm 65: 

 

Wat reen moet gij een christen heten? 

Omdat ik door ’t geloof 
Als lidmaat Christi, steeds mag weten 

En mij dit heil beloof 

Dat ik Zijn zalving ben deelachtig 

Wijl ik Zijn naam beken 

En dus ook levend en waarachtig 

Voor Hem ten offer ben. 

 

Dat ik dus met een vrij geweten 

In deze levenstijd 

Met zonde en duivel nog bezeten 

Wil treden in de strijd 

En namaals bij de Heer’ der heren 

In eind’loos eeuwigheid 

Met Hem, de scheps’len zal regeren 

Naar ’t woord mij toegezeid. 
Gezegende diensten toegewenst. 

 

Ter overdenking 

Hoe waren Adam en Eva toen God aan hen de eerste 

belofte, ‘de moederbelofte’ overhandigde? 

1.Zij waren toen in een staat van ellende als zonda-

ren, die Gods verbond verbraken en zichzelf geheel 

ellendig gemaakt hadden, door door zonden en mis-

daden. 

2.Grote zondaren waren ze. Adams zonde was geen 

geringe en gewone zonde; maar daarin lagen hoog-

moed, ongehoorzaamheid, ongeloof aan Gods be-

dreiging, geloof aan de duivel boven God, gulzigheid, 

ondankbaarheid en vele andere zonden meer. 

3.Ouders waren ze van alle volgende zondaren. Ze 

hebben de hele wereld onder de schuld van Gods 

oordeel gebracht. 

4.Verweesde zondaren waren ze, over wie het dood-

vonnis was uitgesproken. 

5.Benauwde en verlegen zondaren waren ze. Adam 

durfde voor God niet verschijnen, maar liep weg. Hij 

wanhoopte aan Gods gunst en vond geen troost dan 

dit ellendige: wat te schuilen onder de bladeren van 

de bomen en daar was hij nog niet veilig. 

6.Onbekeerde zondaren waren ze nog op deze tijd. 

Adam kwam wel tot God maar viel niet op de knieen, 

biddend om genade, maar integendeel, hij zocht 

uitvluchten, legde de schuld op zijn vrouw en ver-

weet God, dat Hij hem deze vrouw gegeven had. 

O, wonder van genade, dat God aan zulke mensen 

Zijn Zoon tot een Middelaar en Verlosser geeft. 

(Arnoldus Rotterdam 1718-1781) 

 

de redactie 


