100 jaar Elim (7)
Het is gelukt!
Komend najaar verschijnt het meer dan 300 bladzijden tellend jubileumboek ‘100 jaar Elim ’t
Harde’.
U kunt nu alvast één of meerdere exemplaren van het boek bestellen, met korting op de
verkoopprijs. Hieronder staat aangegeven hoe u dat kunt doen.
Het was een hele klus, maar het boek is nu toch af. We hebben geprobeerd een inkijkje te geven in
100 jaar gemeente zijn.
De drukkosten zijn bekend en het College van Kerkrentmeesters (CVK) staat garant voor deze
kosten. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor.
Gesprekken met het CVK hebben ertoe geleid dat inmiddels ook gestart is met het werven van
sponsors. Daarvoor zullen diverse bedrijven en instellingen worden benaderd en ook het Prins
Bernhard Cultuurfonds wil in principe een bijdrage in de kosten verlenen.
Het is de bedoeling dat te zijner tijd een jubileumbijeenkomst in de Elimkerk wordt belegd,
afhankelijk van de mogelijkheden vanwege de coronapandemie. We hopen dat steeds meer
versoepelingen gaan gelden.
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe die bijeenkomst eruit zal gaan zien. Het is ook niet onze
taak hieraan invulling te geven maar die van de kerkenraad en het CVK. Hierover zult u zeker de
komende tijd meer horen.
In ieder geval zullen tijdens de jubileumbijeenkomst twee hoogtepunten eruit springen, nl. de
presentatie van het boek en het uitreiken van het eerste exemplaar ervan aan één uwer. Tevens
zal – na 63 jaar – het destijds bij de inwijding van de ‘tweede Elimkerk’ geschonken marmeren
bord worden onthuld. Het bord krijgt een plaats aan de buitenmuur van het Elim van 1957.
De komende weken is de redactie nog druk doende met allerlei zaken die met het uitgeven van het
boek te maken hebben. En ook de tekst van het boek wordt nog eens kritisch doorgenomen op
grammatica, stijl- en schrijffouten, enz.
Aan de achterkant van dit inlegvel geven we twee fragmenten uit het jubileumboek weer zodat u
en jij even ‘de sfeer van het boek kunt proeven’.
Door invulling van onderstaande strook kunt u intekenen op het boek.
De verkoopprijs bedraagt € 20,--. Bij voorintekening: € 17,50. Te betalen bij verschijning van
het boek.
Het jubileumboek wordt in eigen beheer door de hervormde gemeente van ’t Harde uitgegeven. En
de opbrengsten komen ook haar ten goede.
Namens de redactie ‘100 jaar Elim ’t Harde’,
Evert Sneller, eindred.

Ik bestel 1 (of ……) boek(en) ‘100 jaar Elim ’t Harde’ à € 17,50
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats:……………………………………………………………………………………………………..
en betaal dit bedrag bij het verschijnen van het boek
Datum: ………………………………………Handtekening:………………………………………………………………….

z.o.z.!

De bestelstrookjes kunt u inleveren bij:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jan van Dijk, Eikenlaan 13
Jan Willem van den Berg, Bovendwarsweg 7
Frank van Hattem, Bovendwarsweg 15
Henk Reurink, Eperweg 25c
Cor van de Worp, Burgemeester Ulco de Vriesweg 10
Evert Sneller, Oldenboschweg 19
De kartonnen doos ’s zondags in de Elimkerk

Hieronder twee fragmenten uit het jubileumboek:
Catechisaties
Nog in 1924 moest op ’t Harde de marechaussee met gummistok de wacht houden bij het
catechisatielokaal van Elim omdat het catechetisch onderwijs aldaar door enige meisjes uit
Oldebroek gevolgd werd. De jongens van ’t Harde, die deze meisjes graag naar huis wilden
brengen, werden zodoende op afstand gehouden. En naar de trend van die tijd, de Oldebroeker
jongens zouden dat ook niet toestaan……..
Begin jaren ’60 gaf consulent ds. Steur uit Doornspijk catechese:
‘Op het moment dat de predikant het catechisatielokaal binnenstapte, werd een stinkbom tot
ontploffing gebracht. ‘Foei, foei’, zei ds. Steur, ‘over drie kwartier kom ik wel eens weer terug, ik
ga koffie drinken bij de koster, en hij sloot de deur hermetisch af. Daar zaten we dan in de stank
en we konden nergens heen.’
Bijstand in het pastoraat
Uit de bronnen hebben we niet kunnen nagaan wie er in de bijna 40 jaar durende evangelisatietijd
zoal binnen Elim als godsdienstonderwijzer hebben gewerkt. Wel bleek uit de stukken, dat op enig
moment de heer J. Verboom vanwege een teveel aan werk binnen Elim heeft aangegeven, te willen
stoppen, omdat in zijn eigen standplaats – de Herv. Evangelisatie te Kollum – te veel werk blijft
liggen. Deze meneer Verboom is de vader van dr. W. Verboom uit Harderwijk die menig keer
voorging in Elim.
Uit contacten met laatstgenoemde bleek, dat vader Verboom, in de tijd dat ds. Cuperus in
Doornspijk stond, een aantal jaren door de kerkenraad van hervormd Doornspijk ‘voor één dag in
de week’ als bijstand in het pastoraat was benoemd om te arbeiden ‘in de sectie Elim’.
Dr. Verboom ‘verraste’ ons nog wel met een anekdote die zijn vader hem ooit verteld heeft:
‘Zingen in de trein
Na afloop van zijn werk binnen Elim stapte mijn vader aan het eind van de dag op station ’t Harde
in de stoptrein richting Zwolle. Op een gegeven moment kwam er een groep militairen binnen. Ze
gingen om hem heen zitten in dezelfde coupé. Toen zei mijn vader tegen die jongens: Ik heb een
voorstel. Zullen we samen gaan zingen? Dan geven we om beurten een lied op.
Dat vonden de militairen een goed idee en er werd uit volle borst gezongen. Of mijn vader al die
liedjes gekend heeft, weet ik niet, ik waag het zelfs te betwijfelen.
Liedjes, zoals ‘Ik sta op wacht en ik denk aan jou, jij schreef me af en bleef mij niet trouw’, en:
‘Och, was ik maar bij moeder thuisgebleven, och was ik maar met jou niet mee gegaan’, en ook:
‘Bij ons in de Jordaan, waar de bloemen voor de ramen staan, en de Amsterdamse humor nooit
verloren gaat zolang de lepel in de brijpot staat.’
Toen was hij zelf als laatste aan de beurt. Hij zei: Ik geef Psalm 68:10 op: ‘Geloofd zij God met
diepst ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag, met zijne gunstbewijzen’. Daar keken die jongens
wel heel vreemd van op. Er viel een diepe stilte. Mijn vader heeft toen de psalm alleen gezongen.
Toen de militairen uitstapten, aarzelde één militair dat te doen, en zei: ‘Meneer, ik kende die psalm
wel, maar ik durfde niet mee te zingen’.
Toen heeft mijn vader niet gezegd dat dat hem tegenviel of iets dergelijks, maar hij heeft hem
moed ingesproken.’

