in lange gewaden. De spijkerbroek
bestond natuurlijk nog niet. Als de mensen
gingen werken of reizen, dan trokken zij
het gewaad een stuk op. Net boven de
heupen, bij de lendenen, deed men een
gordel of doek om zodat het gewaad niet
terug zakte. Wel zo handig, zo had je de
handen vrij en kon je aan de slag.
Een nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is bedoeld om de
periode waarin het kerkblad niet verschijnt
te overbruggen. Het belangrijkste nieuws
geven we, in verkorte vorm, aan u door.
Op deze wijze blijft u op de hoogte van de
gebeurtenissen in de gemeente en kunt u
– ook in de binnenkamer – werk maken
van de onderlinge verbondenheid.
Meditatie
“Omgordt dus de lendenen van uw
verstand, weest nuchter, en vestigt uw
hoop volkomen op de genade, die u
gebracht wordt door de openbaring van
Jezus Christus.” (1 Petrus 1:13, NBG)
Als u er even over nadenkt, dan komt u
vast wel op een leuke anekdote. Ieder van
ons maakt wel eens iets opmerkelijks of
humoristisch mee, dat zijn juist de
verhalen die ons bijblijven. Bij het lezen of
horen van de Bijbel is het niet anders, ook
daar stuit u vast wel eens op teksten waar
u zich lichtelijk over kan verbazen.
Ik heb een dergelijke ervaring gehad met
de bovenstaande tekst en dat wil ik hier
graag met u delen. Het is een zinnetje uit
de eerste brief van Petrus aan de eerste
christelijke gemeenten in het noorden en
westen van het hedendaagse Turkije. In
de
voorganger
van
de
Nieuwe
Bijbelvertaling lezen wij daar: “Omgordt
dus de lendenen van uw verstand, (…)”.
De eerste vraag die opkomt is: sinds
wanneer zit ons vermogen te kunnen
nadenken in onze onderrug? Dacht Petrus
echt dat het menselijk lichaam zo
functioneert?
Als je er een Bijbels woordenboek of een
uitleg van de tekst erbij pakt, dan wordt
duidelijk dat Petrus hier beeldspraak
gebruikt. In zijn tijd liepen de mensen rond

Petrus wil ons dan ook op het hart drukken
dat er werk verzet moet worden. Geloven
in Jezus Christus als Opgestane Zoon van
God omvat veel meer dan enkel zeggen
dat Hij uw redder is! Petrus drukt ons op
het hart om het hele leven, om al uw
handelen in overeenstemming te brengen
met datgene wat u zegt te geloven. Petrus
zegt hier niet iets nieuws, in vers 16 haalt
hij namelijk woorden van God aan het
Joodse volk aan: “Wees heilig, want Ik ben
heilig”.
Tot slot is het nog wel even aardig om te
kijken hoe de Nieuwe Bijbelvertaling deze
zinsnede vertaald heeft. Daar lezen wij:
“Laat uw geest daarom voortdurend paraat
zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop
op de genade die u ontvangen zult
wanneer Jezus Christus zich openbaart.”
De vertaalkeuze is helder: de beeldspraak
die de Jood of Griek zeker heeft begrepen
wordt zo geformuleerd dat wij in de 21e
eeuw opnieuw Petrus’ boodschap leren
verstaan. Het ‘voortdurend paraat zijn’ is
een mooie vinding, het drukt in eigentijdse
bewoording de oproep uit om scherp te
blijven. Wel jammer dat deze vertaling zich
minder goed leent voor ‘mijn’ anekdote…
-Alex Brinkman
Erediensten
Gezamenlijke diensten zondagavond
Ook deze zomervakantie worden de
avonddiensten afwisselend gehouden in
het Maranathakerk en de Gereformeerde
Kerk. Houdt u er rekening mee dat de
avonddiensten van 29 juli, 5 augustus en
19 augustus in de Gereformeerde Kerk
zijn i.p.v. in ons eigen gebouw!
Wijzigingen erediensten
Op zondag 12 augustus 19:00 uur gaat ds.
Cammaraat uit Veenendaal voor i.p.v.

Cock Kroon. Op zondag 26 augustus
19:00 uur gaat Cock Kroon voor i.p.v. ds.
Hansum.
Kindernevendienst
Zomerperiode
Voor de allerkleinsten is er ‘gewoon’
peuterdienst. Voor de kinderen van groep
1 tot en met 4 is er kindernevendienst, dit
is in de kelder. Voor de kinderen vanaf
groep 5 is er geen kindernevendienst, voor
hen zijn er de kerkboekjes, jullie kunnen
deze tijdens de dienst invullen.
Pastoraat
Geboorteberichten
Aart en Oedie van de Heg melden de
geboorte van hun dochter Naomi Dinie.
Naomi werd geboren op 20 mei jl. en
woont met haar ouders en twee zussen
aan de Van Hallstraat 14 (6741WG
Lunteren). Van harte gefeliciteerd en Gods
zegen bij de opvoeding.
Op 19 juni is Tygo Steven geboren, zoon
van Stefan en Arinda van den BrinkEsveld (Marterlaan 14, 6741BD Lunteren).
De gelukkige ouders verwoorden het zo:
“In het wiegje ligt te slapen ons kindje,
door God geschapen. Een wonder, zo
groots en toch zo klein. Waar wij heel
gelukkig mee zijn.” Wat een belijdenis als
je de geboorte van je kind zo mag zien.
We wensen jullie heel veel zegen en geluk
met Tygo.
Op 25 juni is Bas Albertus geboren, zoon
van Janneta en Bram Jansen (Oude
Arnhemseweg 60, 6741EJ Lunteren).Op
het kaartje hebben de ouders hun
verwondering als volgt verwoord: "Nieuw
leven is een wonder. Een kostbaar
geschenk van God Dat maakt het zo
bijzonder”. Bas is twee weken te vroeg
geboren maar alles is goed met Bas en
zijn ouders. We wensen Janneta, Bart en
Bas heel veel zegen toe en Bas van harte
welkom in onze gemeente!
Op 5 juli jl. is Lukas Florian Brinkman
geboren. Lukas is het eerste kind van Alex
en Anja Brinkman (Vaarkamper Engweg
37, 6741 XT Lunteren). In het
geboortekaartje hebben de ouders de

tekst van lied 780:3 meegegeven aan hun
zoon: “Voordat ik aan het licht ben
gekomen / was Jij met mij vertrouwd / heb
Jij mij al gebouwd / en mijn naam op Je
lippen genomen”. Namens de gemeente
van hartelijk gefeliciteerd en de zegen van
God gewenst!
Huwelijksjubilea
Enige tijd geleden werd er een bijzonder
huwelijksjubileum gevierd door echtpaar
Hardeman – Hartman (Troelstrastraat 16,
6741XE Lunteren); op 3 juni jl. waren zij
65 jaar getrouwd! Een bijzondere mijlpaal
waaraan ook door onze Koning Willem
Alexander, door middel van een brief,
aandacht werd geschonken. Ten tijde dat
Evert Hardeman als dienstplichtig soldaat
diende in het voormalige Nederlands-Indië
leerde
hij
Tannie
Hartman
als
correspondentievriendin
kennen;
na
terugkeer in Nederland werd dit contact
verder doorgezet en uiteindelijk traden
Evert en Tannie in het huwelijk op 3 juni
1953; de huwelijksinzegening vond plaats
in de Gereformeerde Kerk te Lunteren
door dominee Slingerberg. Van de 65 jaar
die ze nu getrouwd zijn wonen ze al 53
jaar aan de Troelstrastraat. Evert en
Tannie zijn, samen met kinderen en
kleinkinderen, dankbaar voor de vele
goede jaren die ze als echtpaar en als
gezin hebben ontvangen. Tegelijkertijd
weten ze ook van zorg en ziekte in de
kring van het gezin. In dit alles weten zij
zich gekend door Hem die hen geschapen
heeft (Psalm 139) en die zich in Jezus
Christus laat kennen als onze Hemelse
Vader. Wij feliciteren Evert en Tannie als
briljanten bruidspaar
en wensen hen
Gods nabijheid en zegen toe in de
komende
tijd.
Piet en Janneke Nab-van Ginkel waren 7
juni 40 jaar getrouwd. De eerste
huwelijksjaren gestart in Ederveen, daarna
hebben ze een aantal jaren met plezier in
Lunteren gewoond. Maar Piet als rasechte
Ederveener wilde graag weer terug naar
z’n
dorp,
nu
wonend
aan
de
Hortensiastraat 25 (6744AA Ederveen).
De huwelijksjaren zijn voor Piet en
Janneke niet altijd gelopen zoals ze
gehoopt hadden maar ze mogen zich ook
gezegend
zien
en
voelen.
De

huwelijkstekst was Psalm 32:8: “ Ik zal u
onderwijzen, en u leren van den weg, dien
gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog
zal op u zijn is al de jaren als een
vertrouwd woord en gegeven door het
huwelijk meebeleeft. Mijn oog zal op u zijn,
heeft steun, kracht en geborgenheid
gegeven.” Wij wensen jullie nog vele
goede jaren toe met Gods oog en zegen
op de weg die jullie samen mogen gaan.

Ederveen) 25 jaar getrouwd. Zij mochten
dit samen met de kinderen Jarda en
Taina, familie en vrienden vieren.
Dankbaar kijken ze op de jaren terug, veel
reden van dankbaarheid in het bijzonder
over het afgelopen jaar. Wij wensen Jacob
en Gerda samen met de kinderen en allen
die hun lief zijn nog veel gezegende en
gezonde jaren toe.

11 juni was het echtpaar Rogine en Wim
van Ede 25 jaar getrouwd. Rogine en Wim
zijn geen onbekenden in onze gemeente.
In het verleden zat Wim in de kerkenraad
en al geruime tijd verzorgen ze het
drukwerk (Kerkblad, Nieuwsbrief, liturgieën
enz.) en de website voor onze gemeente.
Daar is de laatste jaren de wekelijkse
digitale nieuwsbrief bijgekomen. We zijn
dan ook dankbaar voor al dit werk wat zij
daarin willen doen. Zij zijn God dankbaar
voor wat Hij hen in deze 25 jaar heeft
gegeven. Samen met hun kinderen Willem
en Rosanne, familie en vrienden hebben
ze dit jubileum gevierd. In juni kregen zij
met een bemoedigende groet de
bloemengroet maar weest u gerust,
felicitaties waren hier meer op zijn plaats.
Via deze weg wensen wij Rogine en Wim,
samen met hun kinderen, Gods onmisbare
zegen toe.

Vorm & Toerusting
Mulderschuur zomerkoffie
inloopochtenden

Gerrit en Gea Leenders-Bleijenberg,
Hertenlaan 11, mochten op zondag 24 juni
gedenken dat het al weer 25 jaar geleden
was dat ze in het huwelijk traden. Ze
begonnen hun leven samen op de
boerderij waar Gerrit geboren is. Ook hun
drie zonen Michaël, Dave en Tim werden
op deze plek geboren. Helaas liep het
anders dan gedacht en door economische
redenen en gezondheidsproblemen van
Gerrit moest de boerderij verkocht worden.
Nu woont het gezin al weer 6 jaar op de
Hertenlaan. Het was wel even wennen als
je altijd veel ruimte om je heen hebt gehad
maar als gezin zijn ze ook dankbaar voor
deze nieuwe richting in hun levens. Vanaf
deze plek willen we jullie nogmaals van
harte feliciteren en nog vele mooie
gezonde jaren samen met de jongens
toewensen. Gods zegen voor jullie.
Op 2 juli waren Jacob en Gerda BouwNijburg (Hootsenstraat 33, 6744AH

U weet het waarschijnlijk wel: Het hele jaar
door kunnen Lunterse senioren op
dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur terecht
in de Muldersschuur voor een praatje, een
spelletje of zomaar een ontmoeting met
een dorpsgenoot. Initiatiefnemers hiervan
zijn Stichting de Vluchtheuvel en de
PCOB.
Tijdens de zomer worden er op zes
dinsdagen
extra
activiteiten
georganiseerd. Er zullen verschillende
sprekers komen en er wordt u een
traktatie aangeboden door de Lunterse
middenstand. Het kan zijn een koekje bij
de koffie of een hartige versnapering bij
een glaasje sap.
We hopen natuurlijk dat u weer met velen
komt.
Het volgende staat op het programma:
24 juli vertelt Elma Halma ons meer over
eetbare wilde planten.
31 juli Annelies Barendrecht is freelance
tekstschrijver
en
fotograaf.
Zij
portretteerde onlangs mooie mannen uit
Lunteren. Pracht koppen waar karakter
uitspreekt. Zij vertelt over haar boeiende
werk.
7 augustus komen Heintje en Hendrik, de
stoelenmatters, ons vertellen over de
kleding van vroeger bij ons in Lunteren.
14 augustus komt Jaap Bonhof. Hij is
taxateur en op deze koffieochtend kunt u
één klein ‘antiek’ voorwerp meenemen en
hij zal u vertellen of het kunst of kitsch is
en er een waarde aan toekennen.

Bent u een “ouwe getrouwe“ of bent u een
nieuwkomer
(het
adres
van
de
Muldersschuur is Roskammersteeg nr.5),
komt allen en laat u verrassen. Er zal een
kleine bijdrage van 1 euro worden
gevraagd.
Contact: Ien Schut (ienschut@gmail.com,
0625231976)
Startdag 23 september a.s.
De vakanties zijn nog maar net begonnen,
maar als Taakgroep Vorming &Toerusting
is deze periode er altijd één van topdrukte.
Het programma voor 2018/2019 staat in
de steigers, maar moet nog afgerond
worden. Het programma zal er wat anders
uit gaan zien, bijv. niet meer één
jaarthema maar enkele seizoensgebonden
thema’s (najaar en voorjaar), minder
programmaonderdelen om op in te
schrijven, maar meer onderdelen om
gemeentebreed aan deel te nemen, in
combinatie met een serie themadiensten.
Ook de startdag vraagt aandacht. Naast
de startdienst met o.a. het projectkoor en
aansluitend het roemruchte taartenbuffet
staat daarna een wandeling naar de
Koepel op het programma. Daar zal nog
wat te eten en te drinken zijn en wat
activiteiten o.a. voor de kinderen. De
uiteindelijke invulling van het programma
zal in het kerkblad van september worden
aangegeven. Denkt u vast na of u wilt
meewerken aan het taartenbuffet en ook
of u het ziet zitten om mee te wandelen.
Daarnaast zal er voor mensen die slecht
ter been zijn vervoer worden geregeld. In
ieder geval een mooie zomer en nog een
fijne vakantie gewenst !
Namens Taakgroep V&T,
Bert Hazeleger

