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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 9 december 2018 

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

15.00 uur ds. W. van Weelden te Oud Alblas 

 

Collecten 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaarts 

3.Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. J. van Kooten-van Asselt, Merith van de Steeg 

en Mevr. J. van Asselt-Van der Have 

 

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 

 

Bijbelavond 

Op D.V. woendag 12 december zal er om 19.30 uur 

bijbelavond gehouden worden in het Kerkerf. We 

hopen stil te staan bij Hebreen 4. Iedereen hartelijk 

welkom. 

 

Censura morum 

D.V. woensdag 12 december van 21.00 uur tot 21.30 

uur in de bovenzaal van het Kerkerf. 

 

Collectemunten 

Op D.V. maandag 10 december aanstaande is er 

uitgifte van collectemunten van 19.00 uur tot 20.00 

uur in 't Kerkerf. Van harte aanbevolen! 

College van kerkrentmeesters 

 

Catechisaties 

De eerste maandagavondgroep moet leren Numeri 

6:24-26 (de zegen die we elke zondagmorgen uit-

spreken) en maken de vragen en opdrachten op 

blz.40 en 41 van LotL1a. 

De tweede maandagavondgroep moet leren Psalm 

119:18 en maken de vragen en opdrachten op blz.50 

van LotL 2a. 

m.vankooten@solcon.nl
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De derde maandagavondgroep moet leren vraag en 

antwoord 126 van de Heidelberger Catechismus en 

maken de vragen en opdrachten op blz.63 van LotL 

4b. 

De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 8 over 

Gods rechtvaardigheid uit Hellenbroek op blz.38 en 

maken de opdrachten op blz.40 en 41. 

 

Vrouwenvereniging `Wees een Zegen` 

Op D.V. Dinsdag 11 December willen wij als vrouwen 

van de vereniging samen met de leden van de man-

nenvereniging 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 

19 December de kerstbakjes willen maken en bezor-

gen! 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur. 

 

JV de schatgravers 

Volgende week dinsdagavond 11 december is er 

weer JV. Matthijs en Lukas zijn aan de beurt om het 

spel te organiseren. We hopen jullie allemaal weer te 

zien! 

Hartelijke groet, 

Petra en Annemiek 

 

Zondagsschool Abia 

Beste kinderen van de zondagsschool, 

We zijn alweer aangekomen in de adventsweken en 

jullie zijn al weer druk aan het oefenen voor de 

Kerstviering. Graag willen we op D.v. zondag 9 de-

cember en zondag 23 december gezamenlijk oefenen 

in ‘t Kerkerf. Allemaal hartelijk welkom!  
D.v. zondag 16 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, dins-

dag 25 december om 19.00u. ‘Komt allen tezamen, 
komt, laten wij aanbidden die Koning!’ 
Er zal een collecte worden gehouden voor de jaarlijk-

se actie van de zondagsscholenbond: ‘Haal ze uit het 
slob’. St. HOE steunt 7 schooltjes voor Roma kinde-

ren in Oekraïne. 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 

 

Kerstzangavond Viva Vox en Kinderklanken  

Op D.V. vrijdag 14 december a.s. organiseert Christe-

lijk Gemengd Koor Viva Vox een kerstzangavond in 

de Hervormde Dorpskerk (Nunspeterweg 3) in Els-

peet. Medewerking aan deze zangavond verleent het 

Jeugdkoor Kinderklanken en de Meisjeszanggroep uit 

Nunspeet o.l.v. Hanneke van Tol. Jan Post bespeelt 

het orgel en Henk Jan Pap de piano. Dirigent van Viva 

Vox is Evert van de Veen. De opening, meditatie en 

sluiting worden verzorgd door Proponent C. Budding. 

De toegang voor deze kerstzangavond is vrij, wel 

wordt een collecte gehouden. De zangavond begint 

om 19.30 uur. U/je bent van harte welkom! 

 

Stille Mars voor het leven 2018 

D.V. zaterdag 8 december is er weer een Mars voor 

het leven vanaf het Malieveld in Den Haag. 

Vorig jaar waren we met diverse Elspeters in den 

Haag om de beschermwaardigheid van het leven 

onder de aandacht te brengen. Het was een waarde-

volle en verbindende dag met duizenden anderen. 

Ook dit jaar hopen we weer deel te nemen. Gaat u/ 

ga jij ook (weer) mee? Reserveer nu vast een plaatsje 

in de bus die deze dag rechtstreeks vanuit Nunspeet 

naar het Malieveld rijdt en weer terug. Meld u aan 

via www.schreeuwomleven.nl/vervoer of bel naar 

0577-490396. 

We hopen op veel aanmeldingen om zo onder meer 

op te komen voor het ongeboren leven dat zichzelf 

niet kan verdedigen. 

Hartelijke groet, Pieter en Gerdien Beens 

 

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 postzegels te plakken, wij zorgen voor 

de verzending. 

U betaalt € 0,60 per kaart, dat is beduidend minder 
dan een kerstpostzegel. 
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U kunt uw kaarten samen met het geld (graag ge-

past) inleveren bij de volgende adressen; 

Installatiebedrijf Spelt; Jensa; van den Hardenberg; 

het Bloemenhuus. 

We hopen de kaarten dan te sorteren op d.v maan-

dagavond 17 dec. en donderdagavond 20 dec. u kunt 

uw kaarten dus inleveren tot en met donderdag 

middag 20 dec.  

Denkt u ook nog aan onze prachtige kerstfotokaarten 

die te koop zijn bij JENSA. 

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 zorgcentrum Oranjehof  

Weeksluiting  

Zaterdagavond 8 december  is al weer in Oranjehof 

de laatste weeksluiting van dit jaar. Alle ouderen in 

en buiten Oranjehof  hartelijk welkom.  Deze bijeen-

komst begint om 18.30 uur. Er wordt dan een  medi-

tatie gehouden  en aansluitend zingen we enkele 

psalmen. De avond is rond 20.15 uur afgelopen.  

Vrijdagavond 14 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.   

Kerstviering 

D.V. donderdag 13  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 

mag staan in het teken van het wonder van Kerst.  

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  € 20,00 per persoon. U zich hier-

voor tot uiterlijk  maandagmorgen  10 december 

opgeven.    

Heeft u vervoer nodig, belt u dan vrijdag naar Oran-

jehof, tel 0577- 492278.   

 

Synode van Dordrecht 1618-1619 (IV) 

Op vrijdag 30 november 1618 kwam de Dordtse 

synode bijeen  om naar aanleiding van de adviezen 

van buitenlandse- en binnenlandse theologen de 

catechese op de synodetafel te brengen. Op deze 

17e zitting werd gesteld dat de catechese op drie 

manieren diende plaats te vinden. Allereerst werd 

het belang van de huisgodsdienst benadrukt. De 

eerste verantwoordelijkheid betreffende de opvoe-

ding in de christelijke beginselen werd namelijk bij de 

ouders gelegd. ‘Het ambt der ouders is thuis hun 
kinderen en ook het ganse huisgezin  hun toebe-

trouwd, in de beginselen der christelijke religie, op 

het vlijtigst naar eens ieders begrip te onderwijzen; 

ernstig en met vlijt tot de vreze Gods en oprechte 

godzaligheid te  vermanen; te gewennen aan het 

oefenen in ‘heilige huisgebeden’. Vervolgens de 
kinderen mee te nemen onder de bediening van het 

Woord. Daarna de inhoud van de preken –vooral die 

van de catechismuspreek- met hen te bespreken. 

Ook werden de ouders gehouden hun kinderen uit 

de Bijbel voor te lezen en de kinderen overeenkom-

stig hun leeftijd bijbelteksten te laten leren en die 

zelf ook uitleggen.  

Op de scholen zouden de kinderen op drie manier 

onderwijs krijgen. De jongste kinderen zouden de 

tien geboden, de twaalf artikelen en het gebed des 

Heeren moeten kennen en daarnaast enkele bijbel-

teksten, korte gebeden en het doel van de sacramen-

ten. De middengroep zou de leer van de Heidelber-

ger catechismus moeten kennen aan de hand van het 

Kort Begrip en de ouderen de ‘gewone’ Heidelberger 
Catechismus. Regelmatig zouden de schoolmeesters 

worden onderzocht op hun kennis en vlijt dienaan-

gaande. Tevens zouden de schoolmeesters met hun 

leerlingen naar de leerdiensten komen. Dus: ’s mor-

gens onder de hoede van de ouders en ’s middags 
onder de hoede van de meester. Vanaf de kansel 

werden dan ook de catechismusvragen aan de kinde-

ren gesteld die deze moesten beantwoorden. De 

magistraat (de gemeenteraad) zou tevens prijsjes ter 

beschikking moeten stellen  om ‘tot vlijt en godzalig-

heid op te wekken’.  
Op zaterdag 1 december werd de opleiding tot het 

predikambt besproken. De overheid zal gevraagd 

worden in elke provincie te realiseren dat er jonge 

mannen op kosten van de staat theologie kunnen 

studeren. Opmerkelijk is dat er toegezien moest 

worden dat de studenten geboren moesten zijn uit 

‘eerlijke en vrome ouders opdat de dienst geen 
schande overkome uit de afkomst of uit der ouderen 

eerloosheid’. Jefta zou er vanuit die optiek niet door 
gekomen zijn. Hij was immers een hoerenkind. Een 

curatorium was de Dordtse vaderen vreemd. We 

lezen als vereiste: ‘Van degenen die straks over de 
kerken gesteld zullen woren, wordt vereist dat zij 

zichzelf ook tot de gemeente begeven, en van de 

religie die zij anderen eenmaal zullen leren, zelf be-
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lijdenis doen, dikwijls de predikatien bezoeken, met 

de gemeente aan het heilig avondmaal zullen deel-

nemen, aan de kerkelijke tucht onderworpen zullen 

zijn en dat de predikanten bijzonder acht op hen 

slaan. De academische vorming zal zo’n vijf of zes 
jaar plaats moeten vinden. Ook wordt het nuttig 

geacht het licht op te steken op meerdere of zelfs 

buitenlandse theologische academies. Ook moet er 

een soort vicariaat volgen bij een predikant met het 

oog op de praktijk, met name het ziekenbezoek.  

Op maandag 3 december kwam ter tafel de eventue-

le bediening van de Heilige Doop aan kinderen uit de 

inlanden die slaaf geworden waren bij de Hollanders. 

De Noord Hollandse afgevaardigden hadden deze 

vraag ter berde gebracht namens de predikanten in 

Oost-Indie. Deze zaak lag verdeeld op de synode. Een 

minderheid achtte het wel goed omdat Abraham 

iedereen besneed onder zijn personeel, een meer-

derheid keurde het af omdat de echte ouders niet in 

het verbond stonden. We moeten de discussie zien 

in het kader van die tijd en in de gaten houden dat  

het niet om adoptie ging van kleine kinderen maar 

slaafjes in de huizen van christenen die zo weer 

doorverkocht konden worden aan heidenen. Beslo-

ten werd dat de kinderen alleen gedoopt konden 

worden wanneer zij onderwezen zijn in de funda-

menten der christelijke religie, belijdenis van het 

geloof doen en zelf begerig waren naar de bediening 

van de doop en dat ze onder geen beding meer het 

eigendom mochten worden van een heiden. 

Op 4 december werd gesproken over het voorgaan 

van de proponenten in de gemeente. Besloten werd 

dat zij wel mochten preken maar dat zij niet de Heili-

ge Doop mochten bedienen. Ook werd het aanbevo-

len om de studenten de Schriftlezing te laten doen in 

de kerk om ze te oefenen in vrijmoedigheid in het 

openbaar op te treden. Tevens werd het goed ge-

vonden dat zij ook kerkenraads- en classisvergade-

ringen bij zouden wonen. Overigens stond dat in de 

vrijheid van kerkenraad of classis. 

De volgende dag werden de klachten van de kerken 

besproken over de vrijheid van drukpers. Voorge-

steld werd om met elkaar van gedachten te wisselen 

en ook de adviezen in te winnen van de buitenlandse 

theologen ‘hoe de ongebonden vrijheid, zowel der 
schrijfzuchtige lieden, als der drukkers, die alle din-

gen tot grote onrust der kerken en der republiek en 

met geen mindere ergernis onder het volk strooien, 

bedwongen zou mogen worden’. Men zou er later op 
terugkomen. 

Op donderdagmorgen 6 december werd druk gedis-

cussieerd over de vrijheid van drukpers. Vooral ook 

na allerlei remonstrantse pulp dat  van de drukper-

sen was verschenen. Allerlei  gedachten werden op 

tafel gelegd. De Engelse afgevaardigden meenden 

dat een drukker een eed moest afleggen, terwijl de 

publicaties pas mogen worden uitgegeven nadat zij 

kerkelijke goedkeuring hebben gekregen. De Zwitser-

se theologen brachten nog in dat het niet goed was 

dat zo’n beetje elke stad een pers had. Men moest 
meer gaan centraliseren om te voorkomen dat aller-

lei eerkwetsende schriften, onkuise gedichten en 

liederen, schilderijen en hatelijk voedsel van twisten 

en onenigheden gepubliceerd werden. Opmerkelijk is 

de reactie van de Geneefse vertegenwoordiging. Zij 

meenden dat een te streng juk een volk dat  de vrij-

heid en de vermakelijkheden is toegedaan averechts 

zou werken. ‘Er is niets meer dat de Reformatie 

krachteloos maakt als een uiterste strafheid en te 

grote ijver om alles recht te brengen’. Waarschijnlijk 
heeft de Geneefse inbreng op dit punt de Staten 

General op het idee gebracht om op 22 december 

een brief te richten aan de synode waarin ze stelden 

dat het op straffe van grote boetes niet geoorloofd 

was om te publiceren wat ergerlijk, schandalig of 

tegen de overheid gericht was. Hiermee voorkwam 

de regering dat de kerken zich niet met de drukpers 

bemoeide. Helaas heeft de praktijk bewezen dat de 

overheid het een en ander wat van de pers kwam 

nog wel eens door de vingers zag. 


