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Colofon

Uitgave van de Hervormde Gemeente “Maranathakerk” te Lunteren, onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Verschijnt 10x per jaar.
Wilt u een abonnement of opzeggen? Stuur uw wens naar ledenadm.mkl@
gmail.com. De abonnementsprijs is € 16,00 per jaar. Hebt u een vraag over de
bezorging? Benader hiervoor dhr. N. Uenk, tel. 06 - 16 38 25 62

Predikant
Momenteel is de Maranathakerk vacant.

Coördinatie/aanspreekpunt
pastorale zorg
Dhr. J. (Cock) Kroon
Ouderling-Kerkelijk Werker
Joh. Walburglaan 24, 3771 KJ Barneveld
Tel. 0342 – 418 485 / 06 – 112 80 241
Email: kw@maranathakerk.net

Voorzitter kerkenraad

Mw. Vera Hogewoning-Remijn, Klokkegat
28, 6741 EL Lunteren, tel 06-30100741
of 0318-485301. Email: voorzitter@
maranathakerk.net

Scriba

Gerda & Martin van de Bunt, Kastanjelaan Oost 21, 6741 DT Lunteren, tel.
0613158755.
Email: scriba@maranathakerk.net

Kerkgebouw

Hertenlaan 37, telefoon (0318) 485112
www.maranathakerk.net

Postadres

Herv. Gemeente Maranathakerk
Postbus 115
6740 AC Lunteren

Koster

Cont.pers. kosters/kerkagenda:
Peter Brinkman, tel.: 0318-484931
email: agenda@maranathakerk.net

Afkondigingen erediensten

Email: afkondigingen@maranathakerk.net
C. de Koning-Peelen, Tel 0318 -48 35 69

Auto-vriendendienst

Contactadres: mevr. H. van HierdenHevel, telefoon (0318) 48 41 40.

Kerktelefoon en opnames
kerkdiensten
Contactadres:
E. van Maanen, telefoon 0342434010,
e-mail: ernst@e2a2.nl

Collectebonnen

Verkoop op de eerste vrijdagavond van
de maand 18.30–19.30 uuur in de kerk.
Er zijn bonnen van € 0,75, € 1,25 en
€ 2,50 te koop per vel van 20 stuks.
Collectebonnen zijn fiscaal aftrekbaar.

Peuterdienst

Tijdens de ochtenddienst voor kinderen
tot 4 jaar in één van de zijzalen.
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Meditatie
Een scherpe tong

‘Wee jullie, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde
graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en
andere onreinheden’ (Mattheüs 23:27).
Bijbelgedeelte: Mattheüs 23:27-33
Wat is dat toch lekker…! Ik bedoel: gewoon zeggen wat je van iets of iemand
vindt. En dan van tevoren niet nadenken over je woordkeus en spreekstijl. Nee,
zonder enige schroom jezelf helemaal uitspreken. Hoe die ander dat dan vindt,
daar heb je geen boodschap aan. Die ander heeft het trouwens ook helemaal
aan zichzelf te wijten, dan had hij of zij maar niet...
Ik hoop, terwijl u dit leest, dat u inwendig stevig aan het protesteren bent. Zo
ga je niet met elkaar om! Dit is geen
stijl! Wie zichzelf zo laat gaan, die overschrijdt alle fatsoensnormen. Dit heeft
met vrijheid van meningsuiting niets te
maken. Indien je kritiek hebt op iets of
iemand, dan ga je zorgvuldig te werk.
Je kiest je woorden en je verdiept je in
de situatie van de persoon die jij bekritiseert. Pas na dit voorwerk is het moment aangebroken dat je gaat spreken,
schrijven, posten, appen of twitteren.
Eerder niet! Deze aanpak bewaart ons
ervoor dat we die ander meedogenloos
neersabelen met onze woorden. Wie
voor de zorgvuldige spreek-route kiest
zal ontdekken dat hierdoor je woorden
nauwkeuriger worden. Snelle woorden
zijn lomp en loos. Loze woorden maken
veel stuk en beschadigen onnodig veel.
Bewust gekozen woorden zijn echter
scherp en doeltreffend.
Jezus hanteert veel verschillende
spreekstijlen en in Zijn woordkeus is
Hij creatief en tactvol. Door middel
van één simpele vraag lukt het Hem om
iemand met zijn of haar leven voor de
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dag te laten komen. Zo gaat Hij te werk
in de ontmoeting met de vrouw bij de
waterput (Johannes 4:16). Op een ander moment is Zijn spreken doortrokken
van liefde en ontferming. Tegen iemand
die letterlijk geen been heeft om op te
staan zegt Hij: ‘Pak uw bed op en ga
naar huis’ (Lukas 5:24).
De woorden die Jezus spreekt zijn vol
van kracht. Zijn boodschap raakt en richt
mensen op. Maar Jezus’ woorden worden niet altijd met applaus ontvangen.
Niet alle mensen die hem horen spreken
worden enthousiast. Sommigen worden
razend van woede. Anderen raken gruwelijk geïrriteerd door Zijn kritische blik
en woorden. Want Zijn woorden zijn niet
alleen genezend en helend maar bij tijden ook scherp. Jezus is vlijmscherp als
Hij kijkt naar de godsdienstige leiders
van zijn tijd. Zij hebben hun leven zorgvuldig gestileerd, gepolijst en gelift.
Maar zodra ik dit schrijf over ‘de mensen van toen’ voel ik de scherpte van
Jezus’ woorden als ik naar mijn leven
hier en nu kijk. Hoeveel tijd en energie
stop ik wel niet in dat wat de mensen
van mij zien? Met mijn buitenkant an3
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deren imponeren en manipuleren is iets
dat snel gebeurt. Alleen investeren in
de buitenkant is een eenzaam avontuur.
Je houdt hiermee God en mensen op afstand en de verbinding met jezelf raak
je ook kwijt. Dan blijft het etaleren van
godsdienstige kennis over.
De Schriftgeleerden en Farizeeën wonnen met glans elke nationale Bijbelquiz.
Ze konden Gods geboden dromen maar
in de confrontatie met Jezus kwamen ze
toch met een mond vol tanden te staan.
Uiterst pijnlijk en beschamend als met
je al je kennis en kunde op het gebied
van kerk en geloof door het ijs zakt. Dit
overkomt hen die in Jezus’ tijd bekend
stonden als Bijbelgetrouw. Hij constateert, na een nauwkeurige observatie,
een grote discrepantie tussen de theorie
en de praktijk. Tussen gelovig-spreken
en gelovig-doen zit een grote leemte.

Men maakt zich druk over de punten en
komma’s in de kerkelijke stukken terwijl de hulpbehoevenden van het kastje
naar de muur worden gestuurd. Jezus
zegt wat Hij ziet: ‘Huichelaars, jullie
zijn geen mensen uit één stuk, jullie
leven wel maar jullie hart leeft niet!’
Deze kwalificatie was waarschijnlijk niet
nieuw maar niemand die het durfde uit
te spreken. Maar de rabbi uit Nazareth
wel.
Hij heeft lef en lief! Met Zijn scherpe
tong spaart Hij hen en ons niet. Maar
juist zo roept Hij terug naar een oprecht
leven met de God, de naaste en jezelf:
‘Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt, daarmee is alles
klaar wanneer jij komt!’
Cock Kroon

Erediensten
zondag 19 januari
09.30 uur ds. J. van Slooten, Zuidlaren
19.00 uur ds. L.J. van Lingen, Beusichem
Collecten: 1. Diaconie Maranathakerk
		
2. Kerkrentmeesters
zondag 26 januari
09.30 uur de heer J. Kroon
school-kerkdienst
19.00 uur de heer Ties Schutte
gez. jeugddienst
Collecten: 1. Jeugdwerk Maranathakerk
		
2. Kerkrentmeesters
		
3. Initiatieven ter verduurzaming van de kerk
zondag 2 februari
09.30 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveenvoorbereiding Viering heilig Avondmaal
19.00 uur ds. Patty			
gez. ZWO dienst in de Molukse Kerk
Collecten: 1. Landbouw in Noord-Oeganda (ochtend)
		
1. Aardbeving op Ambon (avond)
		
2. Kerkrentmeesters
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zondag 9 februari
09.30 uur ds. C. Hendriks		
viering Heilig Avondmaal
19.00 uur ds. C. Hendriks
viering en dankzegging Heilig Avondmaal
Collecten: 1. Wycliff Bijbelvertalers
		
2. Kerkrentmeesters
zondag 16 februari
09.30 uur ds. J. Hansum, Amersfoort
19.00 uur de heer J. Kroon
Collecten: 1. N.n.b.
		
2. Kerkrentmeesters

doopdienst
zangdienst

Kindernevendienst
Rooster ´Vertel het maar´
Datum
19 januari
26 januari
2 februari
9 februari
16 februari

Lezen			 Onderwerp
Matteüs 4:12-22
Jezus roept zijn eerste discipelen
Ezra 1-3:7
De balingen mogen terug naar hun land
Ezra 3-4
Verzet tegen de herbouw van de tempel
Ezra 5-6
Haggaï en Zacharia/voltooing van de tempel
Ezra 7-10
Ezra vraagt trouw aan Gods geboden

Bloemendienst
Rooster

19 januari
26 januari
2 februari
9 februari
16 februari

Dineke van Veldhuizen
Francis Wolfs
Piet de Groot
Dhr. De Koning
Mw. Lijbers

Jolanda van der Vlies
Ria Brinkman
Teuni van de Hoef
Gerrie Lagerweij
Mw. Mulder Rooster

Seniorenmiddag
De Midwinterhoorn en een koffer
vol verhalen
Donderdagmiddag 30 januari is er weer een
seniorenmiddag in de Maranathakerk, aanvang 14.30 uur. Deze middag is er een gevarieerd programma. Voor de pauze staan we stil
bij de geschiedenis van de Midwinterhoorn.
Hoe, waarom en waarvan wordt dit instrument gemaakt en in welk jaargetijde mag hier
15 januari 2020

5

“Rond de Maranathakerk”
op geblazen worden? Na de pauze zijn
Heintje en Hendrik bij ons te gast met
een koffer vol verhalen…
Alle senioren zijn van harte welkom!
Indien u gebruik wilt maken van vervoer dan kunt u contact opnemen met
Ali Bol (tel. 30 15 68) of Geurtje van
Engelenhoven (tel. 48 42 86).

Bij de kerkdiensten
ZWO dienst

Op zondag 2 februari a.s. is er om 19:00
uur weer een gezamenlijke ZWO dienst,
dit keer in de Molukse kerk. In deze
dienst zal Ds. Pattij voorgaan. Het thema van deze dienst is: “Brood dat leven
geeft”.
De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door de Molukse gemeenschap. De
collecte is t.b.v. de aardbevingen op de
Molukken. Op Ambon zijn nog altijd heel

veel mensen dakloos na de aardbeving
van 25 november. Het grootste deel van
hen verblijft in de open lucht, waarbij
de voorzieningen niet toereikend zijn.

Bij de collecten
Zondag 19 januari 2020,
Diaconie Maranathakerk
Een belangrijke diaconale taak ligt in
de zorg voor onze gemeenteleden. Als
Diaconie vinden wij het ook belangrijk
om klaar te staan voor de zwakken in
onze directe omgeving. Een deel van
onze inkomsten wordt voor deze doelen
aangewend.
Daarnaast krijgen wij regelmatig vanuit
Kerk in Actie verzoeken om met spoed
bij te dragen aan noodsituaties elders
in de wereld.

Zondag 26 januari 2020,
Jeugdwerk Maranathakerk
Met de collecte voor de jeugd ondersteund u het jeugdwerk in onze gemeente, onder meer het clubwerk, de
kindernevendienst en de Follow Me catechese. Bijzondere activiteiten zoals
het startkamp en het zeilkamp worden
georganiseerd als opening en afsluiting
van het seizoen.
De kosten hiervoor worden voor een belangrijk deel gedragen door de collecte
opbrengsten. Doelstelling van al het
werk dat verricht wordt voor de jeugd in
onze gemeente is om hen te leren over
Christus en hen van zijn liefde te laten
ervaren. Met uw bijdrage wordt dit werk
mogelijk gemaakt.
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Zondag 2 februari 2020
ochtenddienst, landbouw in
Noord-Oeganda
In het noorden van Oeganda is het niet
makkelijk om voedsel te verbouwen. De
regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is
er droogte, soms staan de velden onder
water. Samen met de Kerk van Oeganda
steunt Kerk in Actie boerengezinnen in
hun strijd om het dagelijks bestaan.

Ze leren nieuwe landbouwtechnieken
en bewaren hun oogst beter. Ze vormen
coöperaties en spaargroepen. Iedereen
legt geld in en om de beurt kan iemand
het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Ze maken
energiezuinige ovens, planten bomen
om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is
goed voor mens én natuur.
Zondag 2 februari 2020 ZWO-dienst in
de Molukse kerk, Aardbeving op Ambon
De collecte is t.b.v. de aardbevingen op
de Molukken. Op Ambon zijn nog altijd
heel veel mensen dakloos na de aardbeving van 25 november. Het grootste
deel van hen verblijft in de open lucht,
waarbij de voorzieningen niet toereikend zijn.
15 januari 2020

Zondag 9 februari 2020,
Wycliff Bijbelvertalers
Wat zou u doen als iemand vroeg: Mag
ik uw Bijbel? Geeft u uw eigen Bijbel
weg, koopt u een nieuwe? U hoeft hem
of haar in elk geval niet met lege handen weg te sturen. Want hoe waardevol
het Woord van God ook is; schaars is de
Bijbel in ons land allerminst.

Toch vragen wereldwijd 1,5 miljard mensen vergeefs om een Bijbel. Voor hen is
het Evangelie niet beschikbaar in een
taal die ze echt begrijpen. Jonge gelovigen proberen het Evangelie te doorgronden, maar worstelen met een vreemde
taal.
Wycliffe Bijbelvertalers zet zich
wereldwijd in voor deze mensen.
We werken wereldwijd samen met
Bijbelgenootschappen, vertaalorganisaties en kerken. Samen zorgen we voor
betrouwbare en begrijpelijke vertalingen.
Gunt u deze 1,5 miljard mensen ook een
Bijbel in de eigen taal? Bid en geef! Van
harte aanbevolen!
7
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Pastoraat

veelal op bed, hierdoor heeft hij ook intensievere zorg en verzorging nodig.
Mw. Truus Bos (Oranjestraat 22) verblijft
in ‘t Baken (Barones van Lyndenlaan
69, 6721 PK, Bennekom). Daar krijgt
zij therapie om haar vitaliteit te vergroten. De vertrouwde omgeving van
de Oranjestraat wordt door haar node
gemist, haar huisvriendin Diny Eilander
omringd haar met liefdevolle zorg en
aandacht, ook voor Diny is het verblijf
van Truus in Bennekom zwaar.

Omzien naar elkaar

In de Maranathakerk is er naast vreugde
en geluk ook ziekte en zorg. Als gemeente van Jezus Christus leven we met
elkaar mee en omringen we de ander(en)
met onze gebeden. Uiteraard denken we
in onze gebeden ook aan de degenen
die bij de ondergenoemde broeders en
zusters horen. Daarnaast zal een blijk
van medeleven hen zeker goed doen!
Mw. Jantine Kamphorst - van Kranenburg
(Spoorwiel 26, 6741 ZK) heeft in de achterliggende tijd een serie bestralingen
in Utrecht ondergaan. Dit traject was
zowel lichamelijk als mentaal zwaar.
Inmiddels heeft ze deze serie afgerond.
Over enige tijd zal er een scan gemaakt
worden om te kijken welk effecten de
bestralingen gehad hebben.
Dhr. Jan Boon (Bisschopweg 36, 6741
XB) verblijft in hospice Norschoten te
Barneveld. Na enkele hoopvol berichten
is er toch sprake van een sterke vermindering van krachten, Jan ligt momenteel
8

Mw. Corrie van Benthem verbleef enige tijd in ’t Baken te Bennekom. Net
voor kerst betrok ze een kamer in de
Honskamp (Dorpsstraat 25, 6741 AA,
kamer 2). Ondanks de nodige beperkingen en het niet kunnen terugkeren naar
haar vertrouwde woning vindt Corrie het
fijn om nu weer in Lunteren te wonen.
Mw. Jannie van den Hudding (Van
Hogendorpstraat 35) verblijft nog
steeds in Norschoten te Barneveld
(Klaverweide 1, 3773 AW, Barneveld).
Zij is daar in verband met revalidatie
naar aanleiding van een kniebreuk. Er is
sprake van herstel maar het proces van
herstel en revalidatie vergt veel tijd en
geduld.
Dhr. Joop van Engelenhoven (Nieuweweg
69, 6744 PL, Ederveen) kreeg enige tijd
geleden te horen dat hij uitgezaaide alvleesklierkanker heeft; in verband hiermee is hij een traject van chemotherapie ingegaan. Dit is zwaar voor hem en
uiteraard ook voor zijn vrouw en gezin.
Aan het einde van de maand januari
wordt er een scan gemaakt, op basis
hiervan zal er gekeken worden er naar
Rond de Maranathakerk
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verdere behandelingsmogelijkheden.
Dhr. Henk Klomp (Willy Brandtlaan 20,
6716 RR, Ede) verblijft al een aantal
maanden in De Riethorst. Zijn vrouw,
Hennie Klomp (Prins Bernhardlaan 116,
3905 JD, Veenendaal) woont sinds enige
maanden in ’t Boveneind.
Een weg naar U
Al maken duizend vragen me bang
en stamel ik, op zoek naar woorden;
al zucht mijn hart al veel te lang, mijn
God zal mijn gebeden horen.
Al is de hemel zwijgzaam en stil,
U geeft me kracht om vol te houden.
Als tijd alleen mijn pijn niet heelt,
dan nog blijf ik op U vertrouwen.
In het donkerst van de nacht
leert U mijn ziel te zingen.
U geeft wonderlijke kracht
en vrede diep van binnen.
Ook in mijn verdriet vindt
mijn lied een weg naar U.
(Sela)

In Memoriam

Erik Ronk
Dinsdag 3 december jl. overleed Erik
Ronk op de leeftijd van 57 jaar. Kort
daarvoor had hij een ingrijpende hersenoperatie ondergaan in verband met
een hersentumor. Deze tumor kwam aan
het licht na een lange periode van aanhoudende klachten.
Toen Erik dit bericht te horen kreeg brak
er bij hem geen paniek uit en was er
geen sprake van verbijstering. Vanaf het
15 januari 2020

eerste moment ervoer hij rust en vrede;
Erik heeft dit als een kostbaar geschenk
ervaren en hij wilde de Here God er heel
bewust voor danken in een kerkdienst
in de Maranathakerk, want zei Erik: ‘Dan
kunnen anderen er ook wat aan hebben.’
Deze bescheiden houding was typerend
voor hem. Hij was er niet de man naar
om op de voorgrond te staan. Liever wat
achteraan maar dat betekende niet dat
Erik niet betrokken was. Integendeel
zelfs!
Op woensdag 11 december jl. kwamen
we samen voor het afscheid. Plaats van
samenkomst was Het Witte Kerkje in
Lunteren. We luisterden naar verschillende bijdragen in woord, beeld en muziek. We stonden stil bij zijn leven als
vader, collega en fietsvriend. Zelf mocht
ik spreken over Erik als gelovige.
Voor mijn bijdrage putte ik uit die ene
ontmoeting die ik met hem had kort
voordat hij getroffen werd door een zware hersenbloeding. In dat gesprek liet
hij in zijn ziel kijken. Hij vertelde over
de rust en vrede ondanks de moeilijke
omstandigheden en onzekere toekomst.
Naar aanleiding van onze ontmoeting
en ook op basis van Eriks woorden op
de rouwkaart klonken er Bijbelwoorden
voorafgaande aan de gang naar de begraafplaats: ‘Al gaat mijn weg door een
donker dal, ik vrees geen gevaar, want U
bent bij mij’ (Psalm 23:4) en ‘De liefde
laat geen ruimte voor angst; volmaakte
liefde sluit angst uit’ (1 Johannes 4:18).
Het vertrouwen op Gods woorden wensen we zijn dierbaren van harte toe. Wij
denken in het bijzonder aan zijn vrouw,
kinderen, kleinkind, moeder, schoonou9
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ders en verder familie. Wij wensen hen
de nodige draagkracht toe nu zij verder
moet leven zonder hem die hen zeer lief
was en lief blijft! Correspondentieadres:
Valkseweg Oost 46, 6741 ZJ, Lunteren.
Cock Kroon

Huwelijksjubilea

Dinsdag 10 december jl. waren dhr.
en mw. Van den Brand – Hasselaar
(Postweg 9a) 55 jaar getrouwd. In de
kring van het gezin hebben Evert en
Eefje dit gevierd. Zij ervaren dit jubileum als een bijzondere zegen. Samen
hebben ze vele goede huwelijksjaren
in Lunteren beleefd. Op diverse plaatsen in ons dorp hebben zij gewoond.
Sinds een aantal jaar wonen zij in een
appartement aan de Postweg en zijn zij
buren van basisschool De Bron. Rondom
hun trouwdag blikten we ook terug op
hun trouwdienst; een zegen over hun
huwelijk ontvingen zij in de Hervormde
Kapel aan de Molenpol. Dominee H.P.
Swets gaf Evert en Eefje als trouwtekst:
‘En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd’ (Johannes 2:2). Wij wensen
echtpaar Van den Brand Jezus’ blijvende
nabijheid, door Woord en Geest, van
harte toe.
11 december jongleden mocht het
echtpaar Speelziek-Brouwer van de
Achterstraat 50 hun 50 jarige huwelijks jubileum vieren. Dat deden ze samen met kinderen en kleinkinderen. Na
hun werkzame leven op de boerderij in
Ede zijn ze naar Lunteren verhuisd en
hebben zich 5 jaar geleden ingeschreven bij onze gemeente. Hier hebben ze
ondertussen hun draai beide gevonden
en ervaren de warme contacten met
onze kerk als prettig. Beide zijn enorm
10

dankbaar voor de tijd die ze samen in
gezondheid delen! Als Maranathakerk
feliciteren we ze natuurlijk van harte en
wensen ze Gods zegen en nabijheid toe
in de toekomst!
14 december waren de heer en mevrouw
Bos van de Hermelijnlaan 11 in Lunteren
40 jaar getrouwd. Ze zijn dankbaar voor
de 40 jaar die de ze aan elkaar gegeven zijn maar tegelijkertijd waren daar
de zorgen rondom de zwangerschap van
hun schoondochter. Inmiddels weten we
dat hun kleindochter Isa geboren is en
dat het met moeder en dochter goed
gaat. Hun 40-jarig jubileum zullen ze
later in het jaar in dankbaarheid gaan
vieren. We wensen hen Gods zegen toe
met allen die hun lief zijn.
Het echtpaar Gert en Jannie van Eck
- Meijers mocht op 19 december j.l gedenken dat zij 50 jaar getrouwd waren.
Zij zijn geen onbekenden in onze gemeente. Zo heeft Gert vele jaren zijn
plek in de kerkenraad ingenomen en
Jannie was geruime tijd pastoraal medewerker. In januari hopen zij dit met
hun kinderen, kleinkinderen en degenen die hen lief zijn te vieren. Zeker
een moment om bij stil te staan, achterom te kijken en te ontdekken dat er
veel dankbaarheid mag zijn. De trouwtekst was Filipenzen 4: 6,7 ‘ Weest in
geen ding bezorgd maar laten bij alles
uw wensen door gebed met dankzegging bekend worden bij God en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat
zal uw harten en gedachten behoeden
in Christus Jezus.’ Dat wensen wij jullie voor de komende jaren die nog voor
jullie liggen toe! Van harte Gods zegen
en Zijn vrede.
Rond de Maranathakerk
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Geboorte

“Wij zijn verwonderd en dankbaar. God,
Schepper van het leven, gaf ons een
prachtige dochter.”
Met deze woorden laten Bertwin en
Corina Bos weten dat hun dochter Isa
is geboren op 27 december. De laatste weken van de zwangerschap waren
zorgelijk en spannend maar nu is er
de grote dankbaarheid dat het met Isa
en Corina weer goed mag gaan. Isa is
het zusje van Sam en ze wonen aan de
Konijnenlaan 22 in Lunteren. Wij wensen hen Gods zegen toe.
In het gezin van Tonny en Lianne van
Dijk, Kastanjelaan Oost 37, is op 29
december j.l. Feija Maria geboren. Zij
is het zusje van Cato. Wat een wonder opnieuw dat jullie weer een kindje
werd toevertrouwd. Jullie omschreven je
dankbaarheid met de woorden:
´Vrede voor jou en Zijn hand op jouw
leven - Liefde en vreugde zal Hij aan je
geven”
Wij wensen jullie Gods zegen toe
voor dit kostbare leven en we feliciteren jullie hartelijk namens de
Maranathagemeente.

Nieuw ingekomen

Robbin en Sylvia Beukhof-Adams hebben zich ingeschreven bij onze gemeente met hun twee zoontjes van 2 en 4
jaar. Zij bezoeken onze gemeente sinds
een jaar en voelen zich erg thuis.
Op dit moment wonen zij nog aan de
Paardenwei maar vanaf eind februari
staat er een verhuizing te wachten naar
de dr. Kimmijserlaan. Goede verhuizing
toegewenst en van harte welkom bij de
Maranathakerk.
15 januari 2020

Vanuit de Kerkenraad
Doopdienst en doopcatechese
Weet dat de Vader je kent.
Weet dat je van waarde bent.
Weet dat je een wonder bent,
een wonder uit Gods hand!

We hebben als gemeente weer een aantal mooie geboorteberichten mogen
ontvangen! De eerstvolgende doopdienst staat gepland op zondag 16 februari 2020.
De voorbereidende doopcatecheseavonden zijn op donderdag 30 januari en
woensdag 5 februari van 20.00 tot
21.30 uur in onze kerk. We hopen de ouders die hun kindje ten doop willen houden op 30 januari te ontmoeten! Graag
even aanmelden via jeugdouderlingen@
maranathakerk.net.

Huddel

Wij geloven dat iedereen wel eens strijd
ervaart in het geloof. Noem het lastige
keuzes, vragen, twijfel of aanvechting.
Wat je wilt. Wij geloven dat dit deel uit
maakt van het geloofsleven. Wij hebben
ervaren dat het verrijkend is om deze
dingen met elkaar te delen, je hierop te
laten bevragen en bemoedigen en deze
dingen samen voor God neer te leggen
in gebed.
Op deze manier kan het leiden tot
een verdieping van je relatie met
God. Spreekt dit je aan dan ben je van
harte welkom om 1 of 2 keer per maand
aan te sluiten.
Mirjam Hollemans
mirjamhollemans@gmail.com,
06-53112717
11
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Huiskamergesprekken

Sectie 3 : Herma Vlastuin
Woensdag 5 februari bent u welkom
bij: Fam. v. Huigenbos, Postweg 163
Lunteren.
Woensdag 26 februari bent u welkom
bij: Fam. Blankestijn, Schoolstraat 43
Ederveen

uur af.
Straten: Het Hoefje, Zandscheer en
Kuipershoekje
Datum: dinsdag 21 januari 2020
Adres: familie Borren, Kuipershoekje 48
Straat: Klomperweg 27-129
Datum: Woensdag 29 januari 2020
Adres: familie Wijnen Klomperweg 35

Beide avonden aanvang 19.45 uur.
Sectie 7 Bert en Ineke Hazeleger
Pastoraal medewerker : Jolanda van der
Vlies
Woensdag 18 maart voor de straten:
Edeseweg, Honskamperweg, Wuitekampweg, Paardenwei, Achterste Kempjes.
We zijn welkom bij de fam. Mulder
Edeseweg 2.
Donderdag 12 maart voor de straten:
Goorsteeg, Hessenweg, Fransesteeg,
Zecksteeg, Lunterseweg, Heuvelseweg,
Krommesteeg, Heremeijesteeg, Peteweg.
We zijn welkom bij de fam. Stomphorst
aan de Lunterseweg 73.
De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur.
U krijgt hiervoor nog een uitnodiging
maar dan kunt u de datum alvast in uw
agenda zetten.
Sectie 9:
De eerste huiskamergesprekken in sectie
9 staan weer gepland voor dit jaar en
zullen gehouden worden rond het Thema
rustpunt.
Hoe mooi is het dat we elkaar niet alleen in de kerk kunnen vinden maar ook
daarbuiten in bijvoorbeeld onze eigen
wijk en straat. Aanvang van de avonden
is 19:45 uur en we sluiten rond 21:30
12

Straat: Kerkhoflaan, Marskamp 1- 9
Datum: Donderdag 6 februari 2020
Adres: familie Hendriksen Marskamp 5
Straat: Marskamp
Datum: 11 februari 2020
Adres: nog niet bekend.
We zouden het leuk vinden als een ieder aanwezig is op deze avonden zodat
we samen elkaar kunnen ontmoeten en
onderzoeken wat we zelf vinden van dit
thema en leren wat we hierover in de
bijbel vinden.
Tot dan, Jan Bos
Wijkouderling sectie 9
Sectie 10:
Ouderling: Bert Hazeleger -pastorale
medewerkers: Reinate Klomp en Jolanda
van der Vlies
Op woensdag 12 februari a.s. is er voor
de bewoners van de Kimmijserlaan,
Hillegondalaan, Kastanjelaan Oost,
Poelakkerweg en Veenweg (wijk 10) een
huiskamergesprek ten huize van de fam.
van de Bunt, Kastanjelaan Oost 21.
Inloop 19.45 uur start 20.00 uur. U
krijgt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.
Rond de Maranathakerk
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Week van Gebed

Maandag 20 tot en met vrijdag 24 januari worden er in Lunteren weer bijeenkomsten georganiseerd voor de Week
van Gebed. U bent van harte welkom om
op deze avonden van 19:00-19:45 uur
mee te bidden in het Meestershuis naast
de Oude Kerk.
Voor het eerst is er dit jaar ook een
ochtendbijeenkomst. Woensdagochtend
bent u van harte welkom op Paardewei
14, van 9:30 uur tot 10:30 uur.Deze
Week van Gebed voor de eenheid 2020,
zoals het voluit heet wordt wereldwijd
georganiseerd. Hoe mooi is het dat wereldwijd op dezelfde dag gebeden wordt
rond dezelfde punten! Het thema voor
dit jaar is:”Buitengewoon”. We hopen op
een goede opkomst, en ook als u niet
hard op wil bidden vinden we het erg
waardevol als u erbij bent!
De Week van Gebed wordt in Lunteren
georganiseerd door een commissie vanuit Oude Kerk, Gereformeerde Kerk en
vanuit onze kerk. Al een paar jaar zit
ik namens de Maranathakerk in deze
commissie. Maar omdat we nu niet meer
in Lunteren wonen, draag ik deze taak
graag aan iemand anders over.
Het gaat om 2 korte vergaderingen per
jaar en wat PR werk, al met al kost het
niet heel veel tijd. Het is erg mooi om
zo met gebed bezig te zijn, vooral ook
omdat het over kerkmuren heengaat.
Heb je belangstelling of vragen neem
dan contact met me op: tinekebouw@
kpnmail.nl.
Ik hoop u en jullie op een van de avonden te kunnen ontmoeten!
Vriendelijke groet, Tineke Bouw
15 januari 2020

College van Diakenen
Auto vriendendienst

Na 20 jaar heeft Hermien van Hierden
afscheid genomen van de autovriendendienst, we zijn blij dat ze dit zoveel
jaar voor onze gemeente heeft willen
doen! Gelukkig kunnen we u tegelijk
melden dat vanaf 1 Januari 2020 Ans
Spruijt-Hanselaar (tel. 06 121 625 08)
de coördinatie van deze dienst van haar
heeft overgenomen. We heten haar vanaf deze plaats dan ook van harte welkom!

Diaconaal Platform Ede – waar
mogelijk samenwerken!
Elke kerk heeft zijn eigen structuur en
organisatie. Ongeveer elke kerk heeft
daarin ook een onderdeel diaconaat. Via
de diakenen worden collectes gehouden
en aan goede doelen besteed. Meestal
hebben diakenen ook tot taak om de
hulpvragen uit de gemeente te bespreken. Daarmee is diaconaat misschien
wel direct getekend: diakenen hebben
te maken met collectes en met geld en
hulpvragen. Inmiddels is de taak van
13
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diakenen veel breder geworden. Omdat
niet elke kerk alle (nieuwe) taken zelf
hoeft te doen, is er jaren geleden een
samenwerking tussen diakenen ontstaan in het diaconaal platform. Graag
geven we u een kijkje achter de ‘DPEschermen’, waar ook uw diaconie bij betrokken is.
24 kerken
In het diaconaal platform zijn 24 kerken uit Ede betrokken. Het betreft kerken uit Ede en de buitendorpen. Het is
een breed spectrum van kerken, meer
traditionele kerken en evangelische
gemeenten, grotere kerken en kleinere
gemeenschappen. Het is bijzonder om
elkaar in de platformbijeenkomst te
ontmoeten en van elkaar te leren! Op
een platformavond komt een onderwerp
aan de orde, waar alle kerken wel mee
te maken hebben. In november ging het
bijvoorbeeld over “eenzaamheid”. In de
gesprekken horen diakenen hoe men in
de kerken met dit thema omgaat. Naar
elkaar luisteren en van elkaar leren, het
geeft diakenen nieuwe inspiratie om in
de eigen gemeente weer verder te kunnen. Het diaconaal platform heeft nog
twee andere speerpunten.
In samenspraak met de diaconieën zijn
er thema’s, die we niet als kerk apart
hoeven te organiseren. Dat kunnen we
soms beter via het DPE gezamenlijk
doen.
Sinds de WMO is veel sociaal beleid
vooral gemeentelijk beleid. Daarover
gaat onze gemeenteraad en daarin hebben de wethouders de leiding. Via het
DPE kunnen we met de wethouder, maar
ook met andere instanties, in gesprek
gaan. De reden kan bij nieuwe beleidsplannen adviserend zijn of ook kritisch
14

op hoe het sociaal beleid soms verloopt.
Dienstbaar voor de samenleving.
De diakenen werken in het DPE prettig
samen. Er zijn inmiddels mooie gezamenlijke projecten ontstaan. Tientallen
vrijwilligers en een klein aantal betaalde uren zorgen voor het verloop van
de projecten. Hiermee zijn de kerken
ook dienstbaar aan de samenleving.
Daarmee is uw gemeente ook betrokken
bij de zwakkeren van de samenleving en
bieden we waar mogelijk hulp.
Financieel wordt dit door de kerken (diaconieën) gezamenlijk en met steun van
de gemeente Ede mogelijk gemaakt. Wilt
u meer weten, op diverse plaatsen is
meer informatie te vinden. Wilt u meedoen, via de sites kunt u zich voor één
van de projecten opgeven.
www.diaconaalplatformede.nl
www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/ede
www.hipede.nl
En wellicht kan ook de diaconie van uw
gemeente u meer vertellen over de DPEactiviteiten.
Jan de Kluijver
diaconaalconsulentede@gmail.com

Verantwoording december
2019
De volgende collectes zijn ontvangen
in de maand december 2019
01-12 Hulp verlenen
€ 384,35
bij acute nood
01-12 Vesperdienst
€ 100,90
08-12 Kerstattenties
€ 568,82
15-12 Kerst-Inn
€ 524,59
22-12 Fam. Saane
€ 478,40
24-12 Moldavië
€ 240,84
kinderkerstfeest
24-12 De Instap
€ 374,61
Rond de Maranathakerk
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25-12 Kinderen Moldavië €
29-12 Libanon
€

756,71
365,30

Giften December
Bloemenpotje
Projectbussen

151,40
356,90

€
€

De opbrengst van de seniorenmiddag die
in november is gehouden, heeft het volgende bedrag opgeleverd t.b.v. Wycliffe
€ 265,20.
Hartelijk dank voor uw gaven,
Chris van den Heuvel, diaconie

College Kerkrentmeesters
Stand maandelijkse
deurcollecte
Het doel van de derde collecte vanaf januari 2019 is voor initiatieven ter verduurzaming van de kerk.
Met de collecte van 29 december is €
209,40 ontvangen. De tussenstand
komt op € 3.710,51. De volgende
derde collecte wordt gehouden op
26 januari 2020. Namens College van
Kerkrentmeesters hartelijk bedankt voor
uw gaven. Henk van Voorst, penningmeester

Rectificatie

In het vorige kerkblad is helaas een
gedeelte van de begroting per ongeluk
niet opgenomen, bij deze de volledige
versie. Namens de redactie onze excuses
voor het ongemak!
De begroting voor 2020 is goedgekeurd
in de vergadering van het college van
Kerkrentmeesters van 29 oktober 2019
en de vergadering van de kerkenraad op
15 januari 2020

12 november 2019. In de begroting bestaat de post pastoraat uit de kosten van
de predikant en de kerkelijk werker. De
salarissen en vergoedingen betreft het
salaris van onze schoonmaakster en de
kosten van de organisten. Wij hebben de
kosten van de Gemeente in 2020 voorzichtig maar wel reëel begroot, aan de
hand van de cijfers over het eerste halfjaar 2019. In 2020 zullen wij de werkelijke kosten volgen aan de hand van
de begroting. Hoewel er op dit moment
nog geen nieuwe predikant is, hebben
wij bij het opstellen van de begroting
wel rekening gehouden met de kosten
van een eigen predikant. De kerkelijke
bijdrage voor 2020 hebben wij begroot
op € 185.000 conform de toezeggingen
van 2019. Wij hopen dat de kerkelijke
bijdrage in 2020 voldoende zal zijn om
alle activiteiten en kosten van de kerk
te kunnen betalen. De begroting sluit
met een tekort van € 1.150.
Aan het eind van het jaar willen wij
iedereen bedanken, die in het afgelopen jaar zijn steentje heeft bijgedragen
aan de groei van onze Gemeente. In
het bijzonder willen wij alle vrijwilligers
bedanken , die elke keer weer in touw
zijn voor onze Maranathakerk. Zonder
onze vrijwilligers is het niet mogelijk
om onze groeiende Gemeente in stand
te houden. Hartelijk dank hiervoor.
Indien u vragen heeft over bovengenoemde cijfers ben ik gaarne bereid deze
verder toe te lichten. De cijfers liggen
14 dagen ter inzage op de Hertenlaan
20. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0318-482132.
Namens College van Kerkrentmeesters,
Henk van Voorst penningmeester
15
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Begroting 2020
2020

2019

14.000

14.100

0

0

Bijdragen levend geld

246.500

246.500

Totaal baten

260.500

260.600

18.500

15.000

7.500

14.000

163.000

160.000

Lasten kerkdiensten, catechese e.d.

18.200

17.700

Verplichtingen/bijdrage andere organen

14.700

12.000

Salarissen en vergoedingen

Baten
Baten onroerende zaken
Rente baten

Lasten
Lasten kerkelijke gebouwen
Afschrijvingen
Pastoraat

21.700

21.500

Kosten beheer en administratie

7.850

8.250

Bankkosten

1.500

1.500

252.950

249.950

7.550

10.650

19.000

19.000

-10.300

-10.100

8.700

8.700

-1.150

1.750

Totaal lasten
Saldo baten - lasten
Toevoegingen aan voorzieningen
Overige lasten en baten
Totaal
Begroot resultaat 2020, 2019
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Baten onroerende zaken
Inkomsten kerkgebouwen
Inkomsten pastorie
Totaal
Bijdrage levend geld
Vrijwillige bijdrage
Collecten in kerkdiensten
Giften
Verjaardagsfonds
Ontvangsten voor solidariteitskas
Bazaar
Totaal
Lasten kerkgebouwen
Belastingen
Verzekeringen
Energie
Onderhoud
Totaal
Afschrijvingen
Kerkgebouw
Inventarissen
Totaal
Pastoraat
Basis traktement
Vergoedingen
Preekvoorziening
Kerkelijk werker
Totaal
Lasten kerkdiensten
Kosten kerkdiensten
Contributies en bijdragen
Kosten jeugdwerk
Overige kerkelijke activiteiten
Totaal

15 januari 2020

7.000
7.000
14.000

185.000
32.000
5.000
6.000
11.500
7.000
246.500

1.500
2.000
10.000
5.000
18.500

2.500
5.000
7.500

90.000
2.000
5.000
66.000
163.000

Verplichtingen/bijdragen
andere organen
Kerkrentm. quotum
Afdracht solidariteitskas
Totaal

11.500
3.200
14.700

Salaris, vergoeding
Vergoeding organisten
Salaris, incl sociale lasten
Vergoeding vrijwilligers
Overige kosten personeel
Overige kosten vrijwilligers
Totaal

3.000
10.000
1.700
2.000
5.000
21.700

Kosten beheer/administratie
Bureaubehoeften, drukwerk
Telefoon
Kosten loonadministratie
Kosten ledenregistratie
Kosten fin. administratie
Overige lasten
Totaal

1.500
750
1.300
300
1.500
2.500
7.850

Bankkosten
Bankkosten

1.500

Toevoeging voorzieningen
Voorzieningen
Totaal
Overige baten en lasten
Saldo keuken
Saldo kerkblad
Totaal

19.000
19.000

-300
-10.000
-10.300

9.500
1.200
3.500
4.000
18.200
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Klaar voor Kerkbalans 2020?

De
voorbereidingen
voor
Actie
Kerkbalans zijn weer in volle gang. Met
het thema ‘Geef voor je kerk!’ werken we
volop aan de campagne voor 2020. Net
als voor een huishouden is een gezonde
financiële situatie belangrijk voor de
kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage
vragen. Een noodzakelijk verzoek, want
de inkomsten uit Kerkbalans vormen de
financiële basis voor onze kerk. Tussen
20 januari en 26 januari 2020 ontvangt
u daarom een brief met het verzoek om
bij te dragen. We hopen dan ook dat we
weer op u mogen rekenen. Dankzij uw
bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen
maken zoals de renovatie van de toiletgroepen en de garderobe, maar ook in
duurzaamheid en de Groene Kerk.
Janneliene Nillesen

Voor hetzelfde geld geeft u
meer
Steun uw kerk met een periodieke gift
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften
aan de gemeente onder bepaalde voor18

waarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1%
(minimaal € 60) en tot een maximum
van 10% van uw verzamelinkomen. Maar
weet u dat die grenzen niet gelden voor
een periodieke gift? Een periodieke gift
is een gift waarbij u voor minimaal vijf
jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente schenkt.
Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor
naar een notaris. Dat hoeft niet meer.
U kunt een periodieke gift nu zelf
vastleggen in een overeenkomst. Ook
onze gemeente biedt die mogelijkheid.
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel
of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen
aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder
dat het u meer kost. Wilt u weten wat
dit voor u betekent? Bereken dan via de
Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u
terugkrijgt van de belastingdienst bij
een periodieke gift. De Schenkcalculator
laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de
gemeente kunt verhogen, zonder dat
het u meer kost. Een periodieke gift is
vooral interessant voor mensen die met
hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer
schenken dan 10% van hun verzamelinkomen.
Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de
gemeente aangaan voor een periodieke
gift? Neem dan contact op met:
de heer Henk van Voorst,
kerkrentmeesters/penningmeester,
telefoon 0318-482132.
Rond de Maranathakerk
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Verantwoording collecten

gestopt met het bezorgen van verjaardagskaarten in Barneveld. Zij deed dit samen met Linda Schimmel. Administratief
is het niet mogelijk om de wijk om de
maand door Linda én door de post te
laten bezorgen. De jarige gemeenteleden in Barneveld krijgen dus per 1 januari 2020 een kaart per post tot iemand
zich aanmeld die dit wil gaan verzorgen. Hennie en Linda ook hartelijk dank
voor jullie inzet!

Giften
Via de heer Kroon hebben wij een gift
ontvangen van € 50 voor de kerk en op
onze bankrekening is € 100 bijgeschreven als gift voor de kerk.

Mocht u interesse hebben dan kunt u
contact opnemen met Yvonne Veenema
0318-486268 of ouderling Carolien van
Zijl 06-41682693.

De volgende collectes zijn ontvangen in
de maand december 2019.
01-12 2x		
€ 373,23
08-12 2x		
€ 412,64
15-12 1x		
€ 430,41
22-12 2x		
€ 364,17
24-12 1x		
€ 299,30
25-12 1x		
€ 759,27
29-12 2x		
€ 315,77
31-12 1x		
€ 252,20

Hartelijk dank voor alle gaven die wij in
de maand december hebben ontvangen.
Namens College van Kerkrentmeesters,
Henk van Voorst, penningmeester

Verjaardagsfonds

Na 10 jaar het verjaardagsfonds gecoördineerd te hebben, ga ik hier per
1 januari 2020 mee stoppen. Yvonne
Veenema, Achterstraat 47 te Lunteren
heeft zich bereid gevonden dit van mij
over te nemen. Ik hoop dat ze met net
zoveel plezier dit werk mag doen als ik
gedaan heb. Succes Yvonne!
Mw. Nijburg uit Ederveen gaat ook stoppen per 1 januari en dit wordt over genomen door mevr. G. van Polen-Wentzel.
Zij gaat samen met mevr. J. BakkenesHardeman bij de jarige gemeenteleden
een kaart bezorgen in Ederveen. Mw.
Nijburg hartelijk dank voor uw inzet
voor onze Maranatha Gemeente.
Per 1 januari 2020 is ook Hennie de Bruin
15 januari 2020

Jeugdwerk
Berengroet

Geraline van Diermen is onlangs gestopt
met het coördineren van de berengroet.
We willen haar via deze weg heel hartelijk bedanken voor de 10 jaren waarin
zij deze taak op zich wilde nemen. José
de Koe heeft al een tijdje samen met
Geraline de berengroet rond gebracht en
zal het stokje van haar overnemen. Heel
fijn om dat in hetzelfde bericht ook te
kunnen vermelden. De berengroet is er
voor de jeugd van onze gemeente die
wel een ‘warme knuffel’ kunnen gebruiken. Er wordt een attentie gebracht,
passend bij de leeftijd van degene voor
wie de berengroet is aangevraagd. Het
is dus niet zo dat er standaard een beer
wordt gebracht. Mocht u iemand weten
die een berengroet zou mogen ontvangen dan kunt u dit via een telefoontje
of (App) bericht laten weten aan één
van onderstaande personen. U kunt het
19
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ook altijd doorgeven aan iemand van de
kerkenraad. José de Koe: 06 50888397
of Hester Wijnen: 06 12035889. Mailen
kan natuurlijk ook: jeugdouderlingen@
maranathakerk.net

Samen op reis in 2020

heid van Uw Zoon, dan zal de Zoon Uw
grootheid tonen. Hij heeft van U macht
over alle mensen ontvangen, de macht
om iedereen, die U Hem gegeven hebt
het eeuwige leven te schenken (Joh. 17:
1-2). In de laatste 18 uur heeft Jezus
ons laten zien wat volmaakte liefde is
en werd Gods grootheid openbaar.
In 6 weken hopen we met elkaar stil
te staan bij de 7 momenten waarop
Zijn bloed gevloeid heeft voor ons. LET
OP! De data en dagen zijn gewijzigd!
We starten op woensdag 4 maart, dan
donderdag 12 maart (ivm biddag), en
dan weer op de woensdagen, 18 en 25
maart, 1 en 8 april. Iedereen van harte
welkom! Voor meer info: zie de website

Premarriage Course
Op 25 januari zal er voor jongeren van
12 tot en met 16 jaar een dropping worden gehouden. Uiteraard zijn je vrienden en vriendinnen daarbij ook van
harte welkom! We vertrekken om 18.30
uur vanaf Het Vennetje en hopen om
21.30 uur weer terug te zijn. Reisleiders
deze avond zijn Wijnand van Manen
(06-14370086) en William Vlastuin (0611232390)

Vorming en Toerusting
Wonderen van het Kruis

In de 7 lijdensweken willen we met elkaar stilstaan bij de 7 wonderen van het
kruis. Nergens wordt de grootheid van
God meer zichtbaar dan in de laatste 18
uur van Jezus’ leven. De avond voordat
Hij gekruisigd werd, sloeg Jezus Zijn
ogen op naar de hemel en bad: Vader,
nu is de tijd gekomen, toon nu de groot20

Ook dit jaar organiseren we voor stellen
die pasgetrouwd zijn of binnenkort gaan
trouwen de Premarriage Course.
Iedereen hoopt dat het huwelijk een leven lang meegaat, dus het is goed om
je daarop voor te bereiden. De avond
begint met een gezellige maaltijd en
een Bijbelstudie over de bouwstenen
voor een gezond en gelovig huwelijk. De
avond bestaat uit een gevarieerde mix
van groepsgesprekken afgewisseld met
gesprekjes tussen jou en je partner.
De Premarriage Course bestaat uit 5
avonden waar de focus ligt op jullie
twee. Elke avond staat een thema centraal. De thema’s zijn:
1. Communicatie
2. Toewijding
3. Conflicten oplossen
4. Liefde levendig houden
5. Gedeelde doelen en waarden
Rond de Maranathakerk
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Postzegels, prentbriefkaarten en telefoonkaarten
voor de zending
In de hal van de kerk hangt een
brievenbus met het opschrift: ZWO.
Hier kunt u uw postzegels, prentbriefkaarten en gebruikte telefoonkaarten in doen. De opbrengst is
bestemd voor het zendingswerk.
De volgende prentbriefkaarten zijn
bruikbaar:
- Onbeschadigde enkele ansichtkaarten met of zonder postzegel
met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant
(ruimte voor) adres en frankering. Dus geen enkele kaarten
die in een envelop verzonden
moeten worden.
- Dubbele kaarten met afbeeldingen van Anton Pieck,
‘Voor het kind’ en ‘Stichting
Kinderpostzegels’. - Unicefkaarten, hartjeskaarten ‘Voor
het kind’ (met hartje achterop).
- Zelfgemaakte kaarten
- Geboortekaartjes
Alle andere dubbele kaarten en
eigen gemaakte kaarten zijn niet
bruikbaar.
Postzegels. Ook complete verzamelingen. Nooit postzegels van ansichtkaarten afweken of afscheuren.
Afknippen met rand van minimaal
één centimeter rondom.
Buitenlands en oud Nederlands geld
15 januari 2020

Inmiddels hebben we een lijst met 5
pasgetrouwde stellen en 5 stellen die
dit jaar gaan trouwen. Zondag 2 februari
komen de stellen na de ochtenddienst
in onze kerk bij elkaar om met elkaar
kennis te maken. Maandagavond 3 februari starten we om 18:30 uur in de
Mulderschuur met onze eerste cursusavond. Zijn jullie van plan dit jaar te
trouwen, maar hebben jullie dat voornemen nog niet bekend gemaakt in onze
kerk, melden jullie je dan aan bij Marian
Goor Mariangoor@kpnmail.nl.

Gemeentecursus Gaven en
Talenten
Op donderdagavond 16, 23 en 30 januari
staat de cursus “gaven en talenten” gepland. Als gemeente hebben we al langere tijd het verlangen om gavengericht
te werken. En vanuit dat verlangen zijn
deze avonden in het leven geroepen.
Maaike van de Wetering geeft op een
interactieve manier onderwijs over wat
de Bijbel ons leert over gaven, talenten
en bedieningen. Welke gaven zijn er en
hoe ontdek ik die? Wat zijn mijn gaven
en talenten? Wat is mijn bediening? Hoe
zou ik, die in kunnen zetten in de gemeente? En natuurlijk is er ruimte voor
al jouw vragen over dit onderwerp. De
ervaring leert, dat wanneer je ontdekt
wat jouw gave, talent en bediening is,
je in je kracht gaat staan. Met als mooi
resultaat ,dat je datgene gaat doen wat
energie geeft, in plaats van dat het
energie kost.
Hoe heerlijk zou dat zijn? Ik weet dat
het keuzes maken is in onze agenda’s.
En toch wil ik jullie vragen om tijd te
maken voor het onderwijs van deze 3
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avonden. Het gaat ons als gemeente
helpen als we al het werk in onze gemeente vormgeven, zoals de Bijbel hier
vanuit gaven en talenten richting aan
geeft. Om 19.30u staat de koffie klaar
en we starten om 19.45u. Van harte
welkom!

Mannennacht

Op vrijdagavond 27 maart 18.00 uur
t/m zaterdag 28 maart 12.00 uur organiseert vorming en toerusting weer een
mannennacht. Inmiddels hebben al heel
wat mannen een mooie tijd met elkaar
gehad in het Vennetje in de Valk. Een
tijd van gezelligheid, eten, drinken en
goede gesprekken. God is erbij en wij
rekenen op Zijn zegen.
Voor meer info en opgave zie de website.

Vluchtheuvel Lunteren start
Micha cursus
De Michabeweging is een internationale organisatie, die christenen helpt
om in hun alledaagse leven rekening
te houden met de kwetsbare naaste ver
weg en dichtbij én helpt om een duurzamere levensstijl te ontwikkelen. De
Michacursus is een cursus waarin je je
bezint op ‘goed doen en recht doen’
naar aanleiding van de bovenstaande
tekst. In vijf bijeenkomsten en een
praktijkdag onderzoek je hoe je als gemeente en als individu kunt groeien in
goed en recht doen: jouw betrokkenheid
bij kwetsbare mensen en zorg voor de
schepping. Jouw omgang met het milieu, jouw inzet voor mensen in de samenleving, de spullen die je koopt: het
doet er allemaal toe en zijn hele prak22

tische manieren waarop Jezus Christus
kunt volgen. Jíj kunt het verschil maken: het verschil tussen verbondenheid
en eenzaamheid, tussen duurzaamheid
en uitputting, het verschil tussen helpen en laten verkommeren!
De Micha Cursus is gemaakt voor iedereen die wil weten hoe de Bijbel spreekt
over gerechtigheid en recht doen. De
cursus stimuleert om vanuit gelovig perspectief om te gaan met mens en schepping. De Vluchtheuvel start deze cursus
in samenwerking met de Groene Kerk, in
de Muldersschuur vanaf januari 2020.
Data
: 28 januari, 11 februari,
3 en 24 maart, 4 april
(praktijkdag) en 21 april.
Tijd
: Vanaf 18.15 wordt gestart
met een gezamenlijke
maaltijd, de cursus start
19.30-21.30 uur.
Kosten
: Bijdrage voor de maaltijd.
Inleiders
: Kees Verduijn en Giel
Stomphorst
Opgave/info : Giel Stomphorst, gielstomphorst@hotmail.
com, 06-13568814.

‘Stemmen uit het verleden’

‘Echt groot ben je wanneer je veel liefde
laat zien. Echt groot ben je wanneer je
jezelf klein vindt, en alle aandacht en
complimenten voor jou niet van belang
acht, vanuit de wetenschap dat Gods
liefde alles overstijgt, en Hij de eer verdient.
Je bent pas echt geleerd wanneer je alles wat de wereld belangrijk vindt, als
afval beschouwt, om daarachter Christus
te vinden en dichter bij Hem te komen’
(Thomas a Kempis, ca. 1380 – 25 juli
1471, uit: De navolging van Christus).
Rond de Maranathakerk
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Maak kennis met...
Maak kennis met: Rita
Kelderman (1935)
‘het gevoel dat Hij naast mij staat’
Wil je jezelf even voorstellen?
Ik ben Rita Kelderman, 84 jaar geleden
geboren in Barneveld en toen we getrouwd zijn ben ik in Lunteren gaan wonen. Al 53 jaar woon ik in hetzelfde huis
aan de Van der Duyn van Maasdamstraat.
Ik heb 2 dochters, Carla, zij is getrouwd
met Lex Medendorp. Majan is met Jaco
van Riessen (alias Job de Postbooi) getrouwd. Daarnaast heb ik 2 kleinkinderen, Richard en Romy. Mijn man Eddie is
35 jaar geleden overleden, ik stond er
dus al vroeg alleen voor.

Oude Kerk gingen. Ik vooral met mijn
schoonmoeder. Mijn man was niet zo
meelevend toen. Maar toen hij in het
ziekenhuis kwam te liggen, naast iemand van de “minderheid” (zoals de
kerk toen genoemd werd) maakte hij
kennis met ds. Swets en hij raakte zo
onder de indruk van zijn bevlogenheid

Je bent al heel lang lid van de
Maranathakerk. Wat herinner jij je
van de begintijd?
Wat ik me echt nog heel goed herinner
is dat wij zelf in die tijd nog naar de
15 januari 2020
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dat hij eenmaal thuisgekomen zei: ¨van
deze kerk wil ik lid worden¨ Vanaf dat
moment was hij trouw meelevend. Het
kerkje zelf herinner ik mij als een sfeervol houten gebouwtje aan de Molenpol
met een stenen pastorie ernaast.
Wat spreekt jou in de Maranathakerk
van nu aan?
Ik vind het één grote familie, veel mensen kennen elkaar al heel lang. Het
is gemoedelijk en ik ben ook wel een
beetje gehecht aan mijn vaste plekje
in de kerk. Wat de diensten betreft, we
hebben nu natuurlijk veel verschillende
predikanten, maar soms wordt ik echt
geraakt, ook door dingen die op jouw
leven betrekking hebben. Dat doet me
dan echt iets. Ook kan ik door een mooi
lied geraakt worden.
Wat is jouw favoriete Bijbelverhaal?
Er zijn zo veel mooie Bijbelverhalen.
Moeilijk om te kiezen. De gelijkenis van
de verloren zoon spreekt me heel erg
aan. Wat er ook gebeurt in je leven, je
mag altijd bij de Vader terugkomen. Zo
mooi ook dat mijn man toentertijd weer
de weg terug vond naar de kerk en naar
zijn hemelse Vader. Vandaar ook dat ik
bij het zingen van Abba Vader altijd
weer een brok in de keel krijg.
Welk moment of welke gebeurtenis in
je leven had je voor geen goud willen
missen?
Mijn man en ik hebben samen met mijn
inmiddels overleden zwager en schoonzus
Joop en Willie Schreuder Kelderman veel
gereisd . Toen ik er alleen voor kwam te
staan ben ik nog wel met hen meegeweest
op vakantie, maar dat voelde voor mij als
alleenstaande niet zo goed meer. Al snel
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kwam het moment dat een vriendin, die
net als ik op de bibliotheek in Lunteren
werkte en ook alleen was, voorstelde om
eens een keer samen een reis te maken. En
dat moment had ik voor geen goud willen
missen, want die ene reis was het begin
van een serie van 22 jaar samen reizen,
door heel Europa, elke keer een maand
lang. Dat was echt genieten.
Wat ontroert jou?
Ik hou heel erg van zingen en samen
met mijn man zongen we heel veel, bijv.
tijdens de afwas en als ik daaraan terugdenk dan ontroert mij dat heel erg.
En natuurlijk vooral het lied Abba Vader,
dat doet de deur dicht.
Als Jezus bij jou voor de deur zou
staan, wat zou je hem willen vragen?
Als ik daar nu aan denk dan zou ik vooral benieuwd zijn hoe Hij er ziet. En ´s
nachts als ik eens een keer niet kan slapen vraag ik Hem: wilt U mij rust geven
zodat ik in slaap val. En soms heb ik
echt het gevoel dat Hij naast mij staat
op dat moment. Als Hij dan voor de deur
zou staan, zou ik Hem denk ik binnenvragen en Hem bedanken voor die momenten dat Hij mij rust geeft.
Als je 1000 euro zou mogen weggeven, waaraan zou je dat dan doen?
Zelf heb ik niet zoveel meer nodig. Ik
zou eerst mijn kinderen wat geven. En
ik zou heel graag wat aan een goed doel
geven en dan het liefst met een ¨warme hand¨, dat wil zeggen: ik zou het ´t
liefst zelf willen overhandigen zodat ik
wist dat het op de juiste plek terecht
komt. En verder: ik zou gewoon goed om
me heen kijken om te zien wie het ´t
hardst nodig heeft.
Rond de Maranathakerk
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Je mag voor zondag een lied opgeven
in de dienst, wat wordt het?
In ieder geval een glorielied. Er zijn zoveel mooie liederen. Maar ik kies dan
toch voor Abba Vader, dat steekt er voor
mij bovenuit.
Bert Hazeleger

Groene kerk
Een “Locavoor”

Tot vorige week kende ik dit woord nog
niet: “locavoor”. Het hoort in het zelfde
rijtje thuis als de carnivoor, de herbivoor en de omnivoor. Respectievelijk
vleeseter, planteneter en alleseter. Een
locavoor is een persoon die koopt en
eet, om het milieu zoveel mogelijk te
sparen en/of om lokale producenten te
ondersteunen, alleen producten die uit
de eigen streek komen.
Wauw wat een zegen voor de schepping. Geen sperziebonen uit Egypte of
druiven uit India. Als consumenten hebben we invloed, laten we die gebruiken
voor verandering! Heeft u zelf ideeën
en/of tips hoe wij met respect voor de
Schepper omgaan met zijn schepping,
schroom niet en laat het ons weten!
Werkgroep Groene Kerk,
groenekerk@maranathakerk.net

Kerkelijke informatie
Vanuit de classis

Activiteiten van de ringen: Ring Ede
Het onderwerp van deze avond is
Diaconie in al zijn facetten. De gezamenlijke diaconieën van de wijken Johannes
en Lukas uit Wageningen zullen hun
bijzondere activiteiten toelichten in
korte bijdragen. Op deze manier hebben
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we volop gelegenheid om met elkaar
in gesprek te raken en de projecten uit
verschillende gemeenten te delen om zo
wellicht nieuwe ideeën op te doen. De
Ring Ede is in de plaats gekomen van
de voormalige classis Ede. Tijdens de
vergadering zijn niet alleen ambtsdragers welkom, maar ook gemeenteleden
worden van harte uitgenodigd. U mag
deze uitnodiging dan ook in eigen kring
breed verspreiden. Van harte welkom 16
januari 2020 in de Bevrijdingskerk te
Wageningen. Vanaf 19.30 uur, aanvang
20.00 uur.

Meest Gastvrije Kerk

Is uw kerk de Meest Gastvrije Kerk van
Oost-Nederland? In een kerk is vaak van
alles te zien en te beleven. Veel kerkgebouwen blinken uit in architectuur,
verrassen met een eeuwenoud interieur,
beschikken over een bijzonder orgel of
er zijn unieke religieuze (kunst)voorwerpen te bewonderen. Kortom, kerken
zijn niet zomaar gebouwen. Voor de
eigen geloofsgemeenschap is de kerk
belangrijk als vaste ontmoetingsplek.
Daarnaast kan uw kerkgebouw ook veel
betekenen voor anderen. Hoe gastvrij is
uw kerk voor plaatsgenoten, dagjesmensen en toeristen?
Om gastvrije kerken in Overijssel en
Gelderland een grotere bekendheid te
geven, vindt in het voorjaar van 2020
de verkiezing van de ‘Meest Gastvrije
Kerk van Oost-Nederland’ plaats. U kunt
uw kerkgebouw daarvoor aanmelden.
Een deskundige jury zal een aantal kerkgebouwen nomineren. De genomineerde
kerken doen mee aan de verkiezing. Er
kan maar één kerk het predicaat Meest
Gastvrije Kerk in Oost-Nederland be25
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machtigen. Maar: álle genomineerde
kerkgebouwen zullen worden geportretteerd in een speciaal magazine en ontvangen een korte promotiefilm over hun
eigen kerk. Zowel de magazines als de
promotiefilmpjes worden kosteloos ter
beschikking gesteld aan de genomineerde kerken. Tijdens de verkiezingsavond
op donderdag 14 mei 2020 worden de
prijswinnaars bekend gemaakt, waarbij
meerdere geldprijzen worden uitgereikt:
onder andere juryprijzen en een publieksprijs.
Aan het aanmelden van uw kerkgebouw
en de eventuele nominatie zijn geen
kosten verbonden. Deze verkiezing is
een initiatief van de stichting Welkom
in de Kerk en wordt mogelijk gemaakt
door het Programma Toekomst Religieus
Erfgoed en de Provincie Overijssel. Ga
voor meer informatie naar: www.gastvrijekerk.nl. Website Classis Veluwe:
www.pknclassisveluwe.nl. We wijzen
u ook op de Facebookpagina van onze
classis: Classis Veluwe - Protestantse
Kerk.

Wereldgebedsdag 2020

Vrijdag 6 maart is het wereldgebedsdag, gaat het gebed de wereld rond en
in 170 landen wordt daar in een oecumenische viering aan meegedaan. In
Lunteren wordt deze viering gehouden
in de Moluks Evangelische Kerk, Van
Limburg Stirumstraat 25. De orde van
dienst voor de viering is samengesteld
door vrouwen uit Zimbabwe. Het thema
is: Sta op en ga!
De voorbereidingsgroep uit Lunteren
nodigt u van harte uit om deze viering
mee te maken. De bijeenkomst begint
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om 19.30 uur. Meer informatie kunt u
vinden op de website: www.wereldgebedsdag.nl
Nogmaals van harte uitgenodigd!
Namens de voorbereidingsgroep,
Anneke de Boer

Mededelingen
Rookworstenactie Oekraïne

Bedankt! Nu de rookworstenactie weer
klaar is, willen wij iedereen die rookworsten heeft gekocht of een gift heeft
gegeven, heel hartelijk bedanken.
Wij hebben het schitterende bedrag
van € 2.800,00 kunnen overmaken.
Geweldig. Wat hebben we Gods zegen
gekregen over deze actie. Uit Oekraïne
komen dankbare reacties op dit prachtige resultaat. De Joodse inwoners daar
moeten vaak de keuze maken of de kachel te laten branden of om medicijnen
te kopen. Laat staan dat er dan nog
geld voor voedsel is. Wij willen slager
van Rooijen en de medewerkers bedanken voor het maken van de rookworsten.
DV half november 2020 hopen we weer
deze actie te gaan houden. Heeft u nu
niet meegedaan, dan wilt u vast de volgende keer wel meedoen. Wij vragen het
niet voor onszelf maar voor onze allerarmste medemens. Nogmaals hartelijk
dank, Leo en Leida van Koesveld

Nieuwjaarsgroet uit ‘t Harde

Ook dit jaar kregen we nog een aantal goede wensen uit uw gemeente.
Hartelijk dank daarvoor. In 1991 namen
we afscheid van Lunteren, maar we dragen u nog steeds in ons hart. In het
afgelopen jaar moesten we echter van
enkele goede vrienden in Lunteren afscheid nemen. Bij ons gaat het nog reRond de Maranathakerk
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delijk, maar op onze hoge leeftijd worden we toch steeds meer hulpafhankelijk. Voor uw gemeente wensen we, dat
het beroepingswerk goed resultaat mag
krijgen en dat u in de loop van dit jaar
weer langs een bewoonde pastorie naar
de kerk kunt gaan. Gods zegen daarvoor!
Hartelijke groet vanuit ’t Harde, Jan en
Henny van der Vlist.

Andries Knevel spreekt
op Mannen Zangavond
Voorthuizen
VOORTHUIZEN – Na vier succesvolle jaren en op veler verzoek houdt het comité
van de Mannen Zangavond Voorthuizen
op vrijdag 7 februari de vijfde zangavond voor mannen. Andries Knevel zal
deze avond in de Gereformeerde Kerk
aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen
leiden en de verbindende teksten tussen
de verschillende liederen verzorgen.
Andries Knevel is bekend als theoloog,
schrijver, radio- en televisiepresentator
en voormalig programmadirecteur van
de Evangelische Omroep. Naast opwekkingsliederen, liederen uit de evangelische liedbundel en uit de bundel van
Johannes de Heer worden er ook psalmen in zowel de oude als nieuwe berijming gezongen. Bij een aantal liederen wordt bovenstem gezongen. Voor
mannen die bovenstem zingen, wordt
er een drietal oefenavonden gehouden
in de Ichthuskerk aan de Tromplaan 8
in Voorthuizen, op maandagavond 20
en 27 januari en 3 februari van 18.30
tot 19.30 uur. Informatie over meezingen met de bovenstem kan ingewonnen
worden via janvanzutphen@kpnplanet.
nl of 06 26 338 653.
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Naast Adries Knevel werken organist
Evert van de Veen en dirigent Adriaan
Bruinink aan de mannenzangavond
mee. De avond is alleen toegankelijk
voor mannen. Dames kunnen de mannenzang volgen via www.kerkomroep.
nl (Gereformeerde Kerk Voorhuizen).
Het organisatiecomité (bestaande uit
Jan van Zutphen en Gijs van den Brink )
roept alle mannen uit de regio op er een
indrukwekkende zangavond met vele
mannenstemmen van te maken, tot eer
en lof van God. De toegang is gratis, een
27
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collecte wordt gehouden ter bestrijding
van de onkosten. Aanvang 19.30 uur.
www.mannenzangavondvoorthuizen.nl

Lezing ‘Requiem for the Living’

Er zijn voor zover wij weten zo’n 1.600
Requiems geschreven vanaf 1474. In
elke stijlperiode kennen we wel een
aantal componisten die, geheel naar de
muziekstijl van hun tijd, een requiem
hebben geschreven.
Eén ding hebben die oude en jonge requiemmissen gemeen: het is prachtige,
ontroerende treurmuziek met een diepe,
emotievolle gelaagdheid. COV Sursum
Corda omlijst een lezing hierover met
live gezongen fragmenten.
Tijdens de lezing, georganiseerd in samenwerking met ‘Bespreek het Samen’,
zal Gert Jan van de Pol in het algemeen
vertellen over het Requiem, als specifieke muziekvorm, met de mis van Mozart
in het bijzonder. Vervolgens verkennen
we overeenkomsten en verschillen tussen de oude (bekende) dodenmis van
Mozart en het ‘Requiem for the Living’
van Dan Forrest. In een jaar waarin we
in Nederland vieren dat we 75 jaar in
vrijheid mogen leven is ‘Requiem for the
Living’ een intrigerende titel, die ons
aan het denken zet over leven in vrijheid en veiligheid.
Vrijdag 31 januari 20.00 uur Taborkerk,
Prinsesselaan 8 Ede. Toegang gratis.

Radio Ede FM

EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo
93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo,
KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl
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Programma’s elke maandagavond:
18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd
door Joop Rodenburg en Cees Kwint.
Herhaling: zondag 08.30 uur.
19.00 uur: KERKVENSTER: informatie
over kerkelijk en christelijk leven in Ede
c.a. Redactie: Ds. Arie Romein, Cock
Walraven, Dr. Peter Blokhuis, Anton
Kanis en Daan Laban. Presentatie: Rita
Tijmes, Sijnie Fredrikze en Ike Nijhof.
Herhaling: zondag 11.00 – 12.00 en
22.00 - 23.00 uur.
20.00
uur:
ZINGEND
GELOVEN.
Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de
Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein.
Herhaling: zondag 10.00 uur en 21.00
uur.
Programma Kerkvenster
20 januari
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over treffende
lectuur van de afgelopen week inzake
kerk en geloof. Lied van de Week: ‘Is
niet muziek door U aan ons gegeven?’
Column: Jan Don. Intermezzo’s: muziek
en zang.
27 januari
Gesprek met Tjirk van der Ziel over
“Obsessie voor voedsel”. Lied van de
Week: ‘Iedereen is slecht’ - Psalmen voor
nu. Column: Bert Fredrikze. Actuele berichten. Muzikale intermezzo’s.
3 februari
Gesprek met Ds. Jaap Haasnoot over
“Wat kunnen Afrika en Ede elkaar leren?” Lied van de Week: ‘Met liefde ongekend’ Column: Geeske Telgen Swarts.
Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek.
10 februari
Interview met Josefine Boertjens over
“Hoe schrijf je een levensboek”. Lied van
Rond de Maranathakerk
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de week: ‘Waar voert vandaag het oude
spoor’. Column: Jolanda Nooteboom.
Muzikale fragmenten. Actuele berichten.

Volgend kerkblad

Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaargang 64 nr. 2 van woensdag 12 februari
kunt u tot en met woensdag 5 februari
20.00 uur inleveren. Gelieve kopij digitaal

aan te leveren per e-mail. Het e-mailadres
is: kerkblad@maranathakerk.net.
Afhalen kerkbladen
Voor het afhalen van de bundels kerkbladen worden alle bezorg(st)ers verwacht op woensdag 12 februari bij de
fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen
19.30 - 20.30 uur.

Agenda
Januari
wo 15
do 16
vr 17
za 18
ma 20
di 21
wo 22

do 23
vr 24
di 28
wo 29
do 30

vr 31
15 januari 2020

14:00-16:00
19:00-20:00
14:30-16:00
19:45-21:30
08:45-10:00
12:00-22:00
09:30-16:30
18:45-20:00
19:00-19:45
18:45-20:00
19:00-19:45
13:45-15:00
14:00-16:00
18:45-20:00
19:00-19:45
19:00-19:45
19:30-20:30
19:45-21:45
08:45-10:00
19:00-19:45
19:30-22:15
14:00-16:00
14:30-16:30
19:30-20:30
19:45-21:45
20:00-21:30
20:00-22:00
08:45-10:00

Handwerkgroep
Gebedsgroep
Bijbelgesprekskring 50+
Gemeentecursus “Geven en Talenten”
Wandelgroep
Voorbereiding Vrouwendag
Vrouwendag
Follow Me 12-14 jaar
Week van het Gebed
Follow Me 15-16 jaar
Week van het Gebed
Club voor groep 3, 4 en 5
Handwerkgroep
Club voor groep 6,7 en 8
Week van het Gebed
Week van het Gebed
Catechese verst. Beperking
Gemeentecursus “Gaven en Talenten”
Wandelgroep
Week van het Gebed
Kleine Kerkenraadsvergadering
Handwerkgroep
Seniorenmiddag
Catechese verst. Beperking
Gemeentecursus “Gaven en Talenten”
Belijdeniscatechese
Doopcatechese
Wandelgroep
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Februari
ma 03
di 04
wo 05

do 06
vr 07
di 11
wo 12
do 13
vr 14

18:30-21:30
18:45-20:00
19:45-21:45
18:15-21:30
18:45-20:00
13:45-15:00
14:00-16:00
18:45-20:00
20:00-22:00
19:30-20:30
08:45-10:00
09:00-10:00
18:30-19:00
19:45-21:30
14:00-16:00
14:30-16:00
19:30-20:30
20:00-21:30
08:45-10:00

Pre Marriage Course
Follow Me 12-14 jaar
Sursum Corda
Michacursus (Groene kerk): goed en recht doen
Follow Me 15-16 jaar
Club voor groep 3, 4 en 5
Handwerkgroep
Club voor groep 6,7 en 8
Doopcatechese
Catechese verst. Beperking
Wandelgroep
Gebedsgroep
Verkoop collectebonnen
Bijbelgesprekskring 50+
Handwerkgroep
Bijbelgesprekskring 50+
Catechese verst. Beperking
Belijdeniscatechese
Wandelgroep

Vandaag lezen wij
Januari

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

15 januari
16 januari
17 januari
18 januari

Jesaja 59:15b-21
Jesaja 60:1-14
Jesaja 60:15-22
Jesaja 61:1-11

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

19 januari
20 januari
21 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januari

Jesaja 62:1-12
Psalm 96
Spreuken 1:1-19
Spreuken 1:20-33
Spreuken 2:1-22
Matteüs 4:1-11
Matteüs 4:12-25

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

26 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari

Psalm 139:1-12
Psalm 139:13-24
Spreuken 3:1-20
Spreuken 3:21-35
Spreuken 4:1-13
Spreuken 4:14-27
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Februari
zaterdag

1 februari

Psalm 149

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

2 februari
3 februari
4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari

Matteüs 5:1-12
Matteüs 5:13-26
Matteüs 5:27-37
Matteüs 5:38-48
Deuteronomium 28:1-14
Deuteronomium 28:15-26
Deuteronomium 28:27-44

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

9 februari
10 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari

Deuteronomium 28:45-57
Deuteronomium 28:58-69
Psalm 31:1-14
Psalm 31:15-25
Deuteronomium 29:1-14
Deuteronomium 29:15-28
Deuteronomium 30:1-10

15 januari 2020
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Love One Another 13:34-5
As I loved you, that ye also love one another
Joh 13:34-35

To my sisters and my brothers
Good and gentle I must be;
I must always do to others
What I would have done to me
Jesus Christ came down to save us
From his shining home above;
This was the command he gave us:
‘As I loved you, ye shall love.’
Then if any shall displease me,
I will keep these words in mind,
And will ask the Lord to teach me
How His children should be kind.
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BELASTINGADVIES
ACCOUNTANCY
BEDRIJFSFINANCIERINGEN
ARBEIDSZAKEN

LUNTEREN
Boslaan 21

BEDRIJFSADVIES
AUDITORS

6741 DJ Lunteren
T (0318) 484 441
E lunteren@

Bezoek onze vestiging in Barneveld, Ermelo, Hattem of Lunteren.

Uw partner in ondernemen

onderweegsdegroot.nl

www.onderweegsdegroot.nl

Kapteijnstraat 3 • 3771 CA Barneveld • 0342-421633

“En laten
wij met
de wedlo
op lopen volharding
die v
Hebreeën oor ons ligt.”
12:1

bijbels
boeken
muziek
films
cadeau-artikelen
wenskaarten
Kapteijnstraat 3 3771 CA Barneveld

15 januari 2020
0342-421633
info@dewedloop.nl
www.dewedloop.nl
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Uw advertentie hier?
Neem contact op met het
College van Kerkrentmeesters
cvk@maranathakerk.net

Veenweg 78 - Lunteren
Tel. 0318-613502 - Mob. 06-51714522
www.nicorodenburg.nl

Metaalbewerking | Montage | Lassen van staal, rvs en aluminium
Kauwenhoven 40, Lunteren (industrieterrein De Stroet) | 0318 482 348
info@goormetaal.nl | www.goormetaal.nl | www.stalendeuropmaat.nl
34
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Meikade 25
6744 TA Ederveen
Tel. 0318 - 487198
Mob. 06 - 22370769
Fax 0318 - 487153
info@lokhorst-hoveniers.nl

kijk ook op onze vernieuwde website:

lokhorst-hoveniers.nl

15 januari 2020
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it,
Service en kwalite
or strijd!
dat is waar ik vo
·

De Stroet 32 - 6741 PT Lunteren
Tel. 0318 48 39 07 - Fax (0318 48 60 82
Email: info@toptransporten.nl

·
·
·

Reparatie
Verhuur

Nieuwe fietsen

Tweedehands fietsen

Henk van Donkelaar Tweewielers
Dorpsstraat 172, 6741 AR Lunteren

JBTech Veenendaal B.V.
Lunet 16
3905 NW Veenendaal
T 0318-506134
F 0318-514556

36 www.jbtech.nl
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Goed
gereedschap

is het halve werk!

&

w
nieuuikt
gebr

15 januari 2020

Goorsteeg 19
6741 TB Lunteren
Tel: 0318-482726
Mob.: 06-20749849
info@bassalunteren.nl
www.bassalunteren.nl
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tactadverts-Okt.-2006

16-10-2006

13:36

Rondleiding en een persoonlijk gesprek?
U bent van harte welkom.

Ervaren, ontdekken, leren &
creëren op echte dorpsscholen!
Bij onze vereniging zijn drie scholen
en een peuterspeelzaal aangesloten.
Echte dorpsscholen, die kinderen
en hun ouders een warme en
persoonlijke onderwijsomgeving
bieden. Het Woord van God neemt op
alle scholen een centrale plaats in.

Postbus 131

/

6740 AC Lunteren

Christelijke scholen voor
Pagina
12
(Zwart/Process Black Plaat
eigentijds
onderwijs.

Nederwoud

Kruisbeekweg 45, Tel.: 0318 - 482204

De Bron

Postweg 7, Tel.: 0318 - 482526

De Wegwijzer

Kerkhoflaan 27, Tel.: 0318 - 482122

Peuterspeelzaal Tel.: 0318 - 484061, Tel.: 0318 - 487605
Benjamin
/

info@smdb-lunteren.nl

/

www.smdb-lunteren.nl

EERSTE LUNTERSE BEGRAFENISONDERNEMING

W.H. Dekker
Rouwcentrum

Stijlvolle verzorging van begrafenissen.
Verkoop grafmonumenten.
Rouwcentrum voor opbaren,
condoleantiebezoek,
rouwdiensten en koffietafels
38

Oostelijke Parallelweg 4
6741 CT Lunteren
Tel. (0318) 483 502
b.g.g. (0318) 482 323
Fax (0318) 483 752
Mob. Tel. (0620) 132832
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Dorpsstraat 187 - 6741 AG Lunteren
Tel. (0318) 48 44 00 - Mobiel (06) 30 70 96 33

t)

gas
water
sanitair
c.v.
zinkwerk
dakbedekking &

15 januari 2020

sfeerverwarming

Thorbeckestraat 5
6741 XG Lunteren
Tel: 0318 624 337
Fax: 0318 487 744
M ob: 06 27 23 51 75
w w w.rvandenberg.nl
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Wij zijn er
voor u.

Monuta Hofrust
Uw uitvaartverzorgers:
Bettine van der Laan
Diederick Truin
Rinske Blok - van Middendorp
T 0318 414 620
E info@monutahofrust.nl
I www.monutahofrust.nl

Team Monuta Hofrust
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CNS De Triangel is een basisschool waarbij - in de driehoek tussen school,
gezin en kerk - het kind centraal staat. Vanuit een duidelijke en hedendaagse
Christelijke visie bieden wij kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan, dat is
afgestemd op de behoefte van ieder individueel kind.

Al méér dan 25 jaar een vaste waarde in de Lunterse gemeenschap!
Enkele kernelementen uit ons beleid:
•
Aandacht voor normen, waarden, rust en structuur
•
Een plek waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn
•
Continurooster
•
Gezamenlijke weekopening en weeksluiting, voor en door de kinderen,
waarbij ouders welkom zijn
•
Aandacht voor wetenschap, techniek, mediawijsheid en programmeren
•
Gebruik van actuele lesmaterialen, iPads en de nieuwste educatieve
software voor o.a. taal, rekenen en lezen
•
Samen met Kinderopvang Partou vormt basisschool CNS De Triangel het
Integraal Kind Centrum (IKC) ‘Nova Silva’
•
Deze samenwerking heeft tot doel alle kinderen gelijke kansen te bieden
en hun talenten in de volle breedte te kunnen ontwikkelen middels een
doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar
•
Goede beoordeling van inspectie onderwijs, na te lezen op www.cnsdetriangel-lunteren.nl. In 2018 hebben we zelfs het predikaat ‘Excellente
School’ mogen ontvangen
Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs ‘De Triangel’’ • Directeur Klazien van der Vlist-Wolfswinkel
Kerkhoflaan 29 Lunteren • 0318 - 487271 • directie@cnsdetriangel-lunteren.nl • www.cnsdetriangel-lunteren.nl

15 januari 2020
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* Strandvakanties

Jolanda Methorst,
voor al je reiswensen! * Rondreizen
06 53510049
* Stedentrips
www.jolandatravel.nl

* Wintersport

Wist je dat je met één muisklik op mijn webpagina
een afspraak kunt maken met mij, jouw reisadviseur
in de buurt?
Boeken via Personal Touch Travel staat voor:
persoonlijk, deskundig en makkelijk! En je betaalt
niets meer dan bij het reisbureau of wanneer je het
zelf boekt. Ervaar het zelf!
jolanda.methorst@personaltouchtravel.nl

* Cruises
* Actieve vakanties
* Teambuilding
* Huwelijksreizen
* Treinreizen
* Sportreizen

Bankrekening nummers
College van Kerkrentmeesters

Voor onderstaande vaste/terugkerende zaken
uitsluitend de nummers bij de activiteit gebruiken
Kerkbalans		 CvK Kerkelijke bijdrage NL66RABO 0166354449
Kerkblad 		 Kerkblad MK 		
NL44RABO0168495538
Solidariteitskas 		 Solkas MK 		
NL40RABO0151321663

Alle overige bankzaken

Penn. Herv. Gem. “Maranathakerk” 			

Diaconie

Diaconie Herv. Gem. “Maranathakerk” 		

Z.W.O. - commissie

Z.W.O.-cie “Maranathakerk” 				

NL54RABO0337500398
NL93RABO0337517932
NL82RABO0337512795

Z.W.O. - project

Z.W.O.-project 					NL58RABO0337578508

Jeugdraad

Jeugdraad Herv. Gem. “Maranathakerk” 		

Werkgroep Libanon

Werkgroep Libanon 					

NL14RABO0337575614
NL79RABO0337403724

Indien onbezorgbaar, retourneren aan:
Bezorging Kerkblad
p/a Kees de Koninglaan 9
6741 ZA Lunteren

