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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, Kastan-
jelaan 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 Hierden-
Hevel, 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 18.30–19.00 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 

Meditatie: de diamant 

Schriflezing: Johannes 17: 20-23 
Ik (dat is Jezus) bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging 
in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat 
hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen 
laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in 
hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij 
hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij lief had.  
  
Johannes beschrijft een oproep van Jezus tot de discipelen net voordat Hij 
wordt verraden door Judas. Jezus roept op om één te zijn, net zoals Hij één is 
met de Vader en de Heilige Geest. Dit is misschien wel een van de moeilijkste 
taken voor ons als Christenen vandaag de dag. We leven in een individualis-
tische cultuur waarin je eigen mening centraal staat. Het is onze taak om de 
eenheid van Jezus en de Vader te laten weerspiegelen in ons eigen leven. 
Daardoor kunnen onze naaste zien wie wij zijn en wie Jezus is. 

Eenheid is complex, zeker in de kerk. 
Juist omdat de kerk raakt aan hetgeen 
wat je ten diepste bezig houdt. Het is 
belangrijk om met respect met elkaar 
om te gaan. Met de mensen om je heen 
en ook met andere religieuze stromin-
gen. Alleen samen kunnen we meer le-
ren en begrijpen van wat Jezus ons hier 
leert. Graag deel ik met jullie een ver-
haal over de oecumene (kerkelijke sa-
menwerking tussen diverse stromingen) 
ter inspiratie. 

Ze zaten in een verhit gesprek, de 
rabbi en zijn leerlingen. ‘De waar-
heid! Maar rabbi, wat is de waarheid?’, 
riep een van de leerlingen ineens uit.   
Er viel een pijnlijke stilte. Zo fel sprak 
je toch niet in het bijzijn van een rab-
bijn?  ‘We zullen een experiment doen’, 
zei de rabbi.   ‘Doe allemaal je ogen 
dicht. Stel je dan deze kamer voor. In 
het midden van de kamer staat een 

grote, perfect geslepen diamant. Hoog 
in het plafond is een heldere lamp, 
die precies op de bovenkant van de 
diamant straalt. Zie je het voor je?’   
De leerlingen knikten met hun ogen dicht.  
‘Goed’ zie de rabbi zacht, ‘wij zit-
ten eromheen en het licht schijnt 
in de diamant. Houd je ogen dicht 
en beantwoord alleen deze vraag. 
Welke kleur heeft de diamant?’   
‘Geel’ ‘Groen’ ‘Welnee, paars!’ 
Iedere leerling bleek een andere kleur 
in gedachten te hebben.  ‘Kijk’ zei de 
rabbi ‘zo is het ook met de waarheid. 
Iedereen ziet zijn eigen kant van de di-
amant, van het licht. Je kunt eindeloos 
ruziën, dat jouw kleur de ware is. Maar 
je kunt ook gezamenlijk een rondje lo-
pen om de diamant en dankbaar zijn, 
dat je samen een beeld van het geheel 
krijgt. Waarheid vind je tenslotte alleen 
bij elkaar.’ 

Giel Stomphorst
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Erediensten 

zondag 16 februari
09.30 uur ds. J. Hansum, Amersfoort doopdienst
19.00 uur de heer J. Kroon zangdienst
 Collecten: 1. Meet-Inn 
  2. Kerkrentmeesters

zondag 23 februari
09.30 uur ds. A.F. Troost, Ermelo 
19.00 uur ds. A.M. Verbaan- vd Heuvel, Bennekom
 Collecten: 1. Vluchtelingenwerk Nederland 
  2. Kerkrentmeesters
  3. Initiatieven ter verduurzaming van de kerk
 
zondag 1 maart
09.30 uur ds. F.A. van Velzen, Amersfoort 1ste zondag 40-dagen tijd
19.00 uur ds. J. Visser, Ermelo
 Collecten: 1. In het De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten 
   2. Kerkrentmeesters

zondag 8 maart
09.30 uur de heer N. v.d. Voet, Veenendaal 2de zondag 40-dagen tijd
19.00 uur de heer C. Verduijn vesperdienst
 Collecten: 1. Stichting Exodus  
  2. Kerkrentmeesters

woensdag 11 maart
14.30 uur de heer J. Kroon biddag gez. kinderdienst met
    Ger. Kerk in de Maranathakerk
19.30 uur ds. W. Scheltens biddag gez. dienst met
    Ger. Kerk in de Maranathakerk
 Collecten: 1. Tsjernobyl Kinderen Lunteren 
  2. Kerkrentmeesters

zondag 15 maart
09.30 de heer Alex brinkman, Lunteren 3de zondag in 40-dagen tijd
19.00 uur ds. L.J. van Lingen
 Collecten: 1. N.n.b.
  2. Kerkrentmeesters
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Kindernevendienst 

Rooster ´Vertel het maar´
Datum Lezen Onderwerp
16 februari Ezra 7-10 Ezra vraagt trouw aan Gods geboden
23 februari  Matteüs 21:1-11 De intocht van Jezus in Jeruzalem
1 maart  Matteüs 21:12-17 Jezus veegt het tempelplein schoon
8 maart  Matteüs 26:1-16 Boze Farizeeën en een dankbare vrouw
11 maart Matteüs 6:19-23 Wat is echt belangrijk?
15 maart Matteüs 26:57-68 Jezus veroordeeld door de Joodse Raad

Bloemendienst 

Rooster
16 februari Mw. Lijbers   Mw. Mulder 
23 februari Nellie Scherrenburg   Anneke Smolders 
1 maart Mw. Van de Top   Dineke van Veldhuizen 
8 maart  Jolanda van der Vlies   Francis Wolfs 
15 maart Ria Brinkman   Piet de Groot

Seniorenmiddag
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Bij de kerkdiensten

Choral Evensong in de  
Maranathakerk Lunteren 
zondagavond 8 maart 2020 

Op zondagavond 8 maart om 19.00 uur 
wordt in de Maranathakerk Lunteren 
een ‘Choral Evensong’ gehouden vol-
gens de Anglicaanse liturgie. De Choral 
Evensong is het gezongen avondgebed 
van de Anglicaanse kerk dat dagelijks 
gehouden wordt in grote kathedralen 
en kleine kerken, al vele honderden 
jaren lang. Opmerkelijk aan een Choral 
Evensong is de combinatie van een in-
getogen gebedsdienst met een veelvoud 
aan muzikale vormen en stijlen. Het is 
de combinatie van stijlvolle, hoogwaar-
dig uitgevoerde koormuziek, ingebed in 
een eeuwenoud ritueel dat een Choral 
Evensong zo bijzonder maakt. 
De liturgie kent een vaste opbouw met 
onder andere Psalmen, het Magnificat     
(Loflied van Maria) en het Nunc Dimitis 
(Lofzang van Simeon) die door het koor 
worden uitgevoerd   en enkele hymns 
waarin koor en gemeente samen zin-
gen en – zoals gebruikelijk alleen op de 
zondag-   een korte overdenking.   Het 
Nieuwe Liedboek van de Protestantse 
Kerk voorziet in een Nederlandse uit-
voering en daarmee is de liturgie goed 
te volgen. 
Aan deze dienst werkt het Kamerkoor 
van de Christelijke Hogeschool mee on-
der de enthousiaste leiding van Marleen 
van der Kolk. Het CHE kamerkoor be-
staat uit studenten en docenten van 
de Christelijke Hogeschool Ede en heeft 
veel klassieke en modern klassieke com-
posities op haar repertoire staan.   In 
deze dienst is Ineke van den Brink lec-

tor, begeleidt Ina Tamerus samenzang 
op het orgel en is Kees Verduijn voor-
ganger. Alle hartelijk welkom! Taakgroep 
Liturgie en Eredienst.  

Bij de collecten  

Zondag 16 februari 2020, 
Meet-Inn 

Meet-Inn is een inloopcentrum in Ede 
voor iedereen die op zoek is naar ont-
moeting, ontspanning en ondersteu-
ning. Een gastvrij huis, ontstaan van-
uit christelijke bewogenheid met de 
medemens en vanuit de wens ruimte te 
bieden voor gelijkwaardig en respectvol 
contact. Al meer dan 30 jaar blijkt Meet-
Inn in een behoefte te voorzien: gasten 
en vrijwilligers vertellen over de bijzon-
dere sfeer en de gezellige ontmoetingen 
in Meet-Inn. Samen met vele kerken in 
onze regio ondersteunen wij deze stich-
ting. 

Zondag 23 februari 2020, 
Vluchtelingenwerk Nederland 

Vluchtelingenwerk ondersteunt vluchte-
lingen en asielzoekers van het moment 
dat ze worden opgevangen totdat ze 
zelfstandig hun weg hebben gevonden. 

Met 14.500 vrijwilligers ondersteunen 
zij asielzoekers in de opvangcentra en 
vluchtelingen die een nieuw bestaan 
opbouwen in Nederland. Zo hielpen 
VWN duizenden vluchtelingen met hun 
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gezinshereniging. En 750 vluchtelingen 
vonden met hulp van Vluchtelingenwerk 
een baan of werkervaringsplaats. 

Zondag 1 maart 2020, In het 
De kracht van Bijbelverhalen in 
de Golfstaten 

In de Golfstaten groeit de kerk door 
de grote toestroom van arbeidsmigran-
ten uit landen als India, Nepal en de 
Filipijnen. De meesten van hen zijn on-
geletterd. Tegelijkertijd willen ze graag 

meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie 
traint voorgangers in de storytellingme-
thode: een succesvolle interactieve me-
thode waarbij bijbelverhalen mondeling 
worden verteld en men met elkaar op 
zoek gaat naar de betekenis ervan voor 
het eigen leven. 

De arbeidsmigranten, die vaak een 
zwaar en eenzaam bestaan leiden, put-
ten nieuwe moed uit deze verhalen. 
Bemoedig hen met uw bijdrage. 

Zondag 8 maart 2020, 
Stichting Exodus  

Exodus Nederland is een vereniging die 
als doel heeft de kansen van (ex-) gede-
tineerden op een geslaagde terugkeer in 
de samenleving te vergroten. 

De Exodusorganisatie kent vijf regio’s 
die volgens gezamenlijke afspraken re-
gionaal werken. Bij Exodus werken 250 
professionals en ruim 1500 vrijwilli-
gers. De (ex-)gedetineerden die gemoti-
veerd zijn om na hun straf succesvol te-
rug te keren in de samenleving kunnen 
bij Exodus terecht voor professionele 
ondersteuning of een vrijwillig maatje. 

Exodus biedt een begeleid wonen traject 
verspreid over het land, en ze bieden 
steun met ambulante hulpverlening. Zij 
richten zich ook op de familieleden en 
de kinderen van (ex-) gedetineerden.  
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Woensdag 11 maart 2020, 
Biddag; Tsjernobyl Kinderen 
Lunteren 

In 1986 heeft er in het gebied waar 
deze kinderen wonen een enorme kern-
ramp plaatsgevonden. De gevolgen van 
deze ramp zijn nog altijd merkbaar. Veel 
dorpen ten noorden van Tsjernobyl zijn 
nog steeds radioactief besmet. Bij die 
mensen die er nog steeds wonen wordt 
dagelijks een aanslag gepleegd op hun 
gezondheid. De kinderen in deze dorpen 
kampen met diverse gezondheidspro-
blemen.Tsjernobyl Kinderen Lunteren 
biedt groepen kinderen een verblijf in 
Nederland aan. Tijdens dit verblijf in 
Nederland van 6 tot 8 weken wordt ge-
werkt aan het herstel van de lichamelij-
ke weerstand en geestelijke gezondheid. 
De kinderen verblijven in christelijk 
gastgezinnen die hen een ‘warm nest’ 
bieden.  

Pastoraat 

In Memoriam 
Cornelia Hendrika van Scherrenburg – 
Hazenberg 
Op zondag 5 januari jl. overleed Cornelia 
Hendrika van Scherrenburg – Hazenberg 
op de leeftijd van 89 jaar. Sinds 19 juni 
2005 was zij weduwe van Jan Willem 
van Scherrenburg. 

Al vele jaren woonde Corrie in verpleeg-
huis De Honskamp. Ondanks haar toe-
nemende beperkingen bleef ze strijden 
voor het behoud van zelfstandigheid. 
Graag ging ze naar buiten. Corrie schrok 
er niet voor terug om, met haar elek-
trische rolstoel, de bospaden in het 
Lunterse bos te verkennen. De natuur 

nam in haar leven een grote plaats is. 
Als kind kreeg ze al plantjes van haar 
vader die toen tuinman in Bolsward 
was; tot op het laatste stond de ven-
sterbank in haar kamer vol met planten. 

In de achterliggende maanden kreeg 
ze het bericht dat ze ongeneeslijk ziek 
was. Dit bericht zorgde voor de nodige 
vragen en samen zochten we het aange-
zicht van God en lazen we uit de Bijbel: 
‘Wie zal ons scheiden van de liefde 
van Christus?’ (Rom. 8:35). Juist in de 
Bijbel zijn we aan het juiste adres voor 
onze enige troost in leven en in sterven. 
Bijbelwoorden van troost en hoop ont-
ving Corrie op verschillende manieren en 
plekken; de weeksluiting werd door haar 
bezocht en op haar kamer beluisterde ze 
de kerkdiensten van de Maranathakerk. 

Het afscheid van Cornelia van 
Scherrenburg heeft op donderdag 9 
januari jl. in kleine kring plaatsge-
vonden, de begrafenis vond plaats 
op Natuurbegraafplaats Heidepol te 
Arnhem. Wij condoleren haar kinderen 
en kleinkinderen met het verlies van hun 
moeder en oma en wensen hen de troost 
van het Evangelie toe: ‘Jezus zei: ‘Ik ben 
de opstanding en het leven. Wie in mij 
gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft’ 
(Joh. 11:25). Correspondentieadres: 
A.J. van Scherrenburg, Steenstraat 4, 
6566 AP, Millingen aan de Rijn. 

Cock Kroon 

In Memoriam
Arend van de Pol 
Zaterdag 11 januari jl. overleed in de 
Honskamp: Arend van de Pol. Hij is 
overleden op de leeftijd van 89 jaar. In 
de achterliggende jaren moest hij, in 
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verband met de ziekte van Parkinson, 
steeds meer van zijn gezondheid inleve-
ren. In verband hiermee kon Arend niet 
langer bij zijn vrouw Leny wonen; hij 
verhuisde naar Norschoten in Barneveld 
en na een aantal jaar kwam Arend in De 
Honkskamp te wonen. 

Door zijn overlijden is er een einde 
aan het huwelijk van Arend en Leny 
gekomen; in 1995 beloofden ze elkaar 
liefde en trouw. Beiden wisten wat het 
betekende om een geliefde te moeten 
missen, des te meer waren ze verheugd 
dat ze elkaar vonden en met elkaar lief 
en leed konden delen. Dit ‘delen’ deed 
Arend van de Pol zonder al te veel woor-
den. Zich uitspreken over diepere ge-
voelens was voor hem een brug te ver. 

Toen zijn gezondheid het nog toeliet 
was het bijwonen van een kerkdienst 
belangrijk voor hem; een dienst   op 
zondag ‘zomaar’ overslaan was er voor 
hem niet bij. 

Op de dag van Arends begrafenis, don-
derdag 16 januari jl., kwamen we samen 
in de Maranathakerk. In de afscheids-
dienst zongen we Psalmen en liederen 
die spreken over gelovig vertrouwen op 
God. Samen luisterden we ook naar het 
Evangelie: ‘Wees niet ongerust, maar 
vertrouw op God en op mij, in het huis 
van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik 
anders gezegd hebben dat ik een plaats 
voor jullie gereed zal maken? Wanneer 
ik een plaats voor jullie gereedgemaakt 
heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met 
me meenemen, en dan zullen zijn waar 
ik ben’ (Joh. 14:1-3). Na de dienst in 
de kerk zijn we afgereisd naar de be-
graafplaats in Beuningen. Daar hebben 

we het lichaam van Arend van de Pol 
in de aarde gelegd. Dit hebben we ge-
daan in het vertrouwen dat de dood niet 
het laatste woord heeft, want: Jezus is 
Heer! 

De troost en kracht van deze belijdenis 
wensen we Leny en de familie van harte 
toe. Correspondentieadres: Spoorwiel 
16, 6741 ZK, Lunteren. 

Cock Kroon 

In Memoriam 
Jan Coenraad Boon 
Donderdagavond 30 januari jl. overleed 
Jan Coenraad Boon op de leeftijd van 
72 jaar. De laatste periode van zijn le-
ven verbleef hij in hospice Norschoten 
te Barneveld. 

In eerste instantie was Jan daar naar toe 
gegaan om tijdelijk zijn vrouw Dinie te 
ontlasten en om voorzichtig te werken 
aan herstel van krachten. Gaandeweg 
zijn verblijf daar namen de zorgen niet 
af maar toe. De operatie in Utrecht en 
nabehandeling die Jan ondergaan had 
in verband met de hersentumor bleek 
niet afdoende te zijn geweest. Samen 
met zijn vrouw en kinderen moest hij 
onder ogen zien dat hij het leven moest 
gaan loslaten. Dit ‘loslaten’ kostte Jan 
veel strijd want hij wilde nog zo graag 
bij zijn dierbaren blijven, hij wist zich 
intens met hen verbonden. 

Deze intense verbondenheid bleek vorig 
jaar in het bijzonder toen Jan en Dinie 
hun vijftigjarig huwelijk vierden. Te mid-
den van veel vragen en verdriet lazen we 
in de achterliggende maanden regelma-
tig uit de Bijbel, daarin zochten we naar 
woorden die het houden in de confron-
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tatie met de strenge bittere dood. In de 
dagen voorafgaande aan het overlijden 
van Jan lazen we over de worsteling van 
Jakob. Voordat de aartsvader de rivier de 
Jabbok oversteekt houdt hij zich aan de 
Here God vast: ‘Ik zal U niet laten gaan, 
tenzij U mij zegent’ (Genesis 32:26). 
Deze woorden lazen en overdachten 
we ook in de rouwdienst die op don-
derdag 6 februari jl. werd gehouden in 
de Maranathakerk. Voorafgaande aan de 
verkondiging stonden we bewust stil bij 
het leven van Jan; zijn kinderen deel-
den kostbare herinneringen. Jan was 
een unieke vader, schoonvader en zeker 
ook een trotse opa. Na de dienst hebben 
we het lichaam van Jan Coenraad Boon 
in de aarde gelegd op de begraafplaats 
te Lunteren. 

We condoleren zijn vrouw (Bisschopweg 
36, 6741 XB, Lunteren), kinderen en 
kleinkinderen van harte met het over-
lijden van Jan. Wij wensen hen troost 
en kracht toe vanuit het gedicht dat Jan 
in een vroeg stadium van zijn ziekte op 
Facebook plaatste:  
Ik vertrouw op U, mijn Vader die 
zorgt voor mij,ik bouw op U, mijn 
Vader die houdt van mij.  U richt 
mij op, U neemt mij bij de hand,   
als is de rivier breed, U leidt mij naar de 
overkant. 

Cock Kroon  

Huwelijksjubilea
4 december jongleden mocht het 
echtpaar Smeenk - Dekker van de 
Achterstraat 34 hun 55 jarige huwelijks 
jubileum vieren. Dat deden ze samen 
met kinderen en kleinkinderen. Na gebo-
ren en getogen te zijn in het Sallandse, 
zijn ze door het werk van Bertus op de 

Veluwe komen wonen en uiteindelijk in 
Lunteren terecht gekomen. Onder tussen 
waren daar 3 kinderen bij gekomen en 
zelfs 6 kleinkinderen. Gelukkig wonen ze 
ook allemaal weer in de buurt en daar 
zijn Bertus en Diny heel dankbaar voor. 
Het licht wat ze in hun trouwtekst heb-
ben meegekregen hebben ze ook in hun 
getrouwde leven mogen ervaren. Ook 
al schijnt het licht niet altijd even fel, 
het geloof heeft ze geholpen om op het 
licht gericht te zijn en het hierdoor nog 
helderder te laten branden. Naast dat 
Bertus veel heeft mogen betekenen in 
3 afzonderlijke periodes binnen de ker-
kenraad is Diny bij veel mensen met een 
bloemetje, autodienst of als pastoraal 
medewerker aan de deur geweest. 
Op korte termijn hopen ze ook weer live 
aanwezig te zijn bij de diensten op zon-
dag, want ondanks dat de kerk tv een 
uitkomst is, zien ze hier wel weer naar 
uit. Als Maranathakerk feliciteren we ze 
natuurlijk van harte en wensen ze Gods 
zegen en nabijheid toe nu en in de toe-
komst! 
 
Het is al weer even geleden maar 30 
december j.l. mochten Wout en Thea 
Loenhorst- van Ginkel gedenken dat ze 
50 jaar geleden in het huwelijk zijn ge-
treden.  In Ede zijn ze getrouwd en de 
inzegening van het huwelijk vond plaats 
in Ederveen. De huwelijksjaren mochten 
rustig en voorspoedig verlopen en hun 
gezin breide zich uit met 2 zonen en een 
dochter naar 16 personen. 
De afgelopen 3 jaar waren er zorgen 
om gezondheid bij Wout en Thea daar-
om hebben zij met nog grotere dank 
baarheid hun jubileum kunnen en mo-
gen vieren en samen met de kinderen 
en kleinkinderen genoten tijdens een 
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weekend uit. Wout en Thea wij wensen 
jullie nog vele goede jaren toe met Gods 
zegen op de weg die jullie samen en al-
len die jullie lief zijn mogen gaan. 

Omzien naar elkaar 
In de Maranathakerk is er naast vreugde 
en geluk ook ziekte en zorg. Als ge-
meente 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 onder-
genoemde broeders en zusters horen. 
Daarnaast zal een blijk van medeleven 
hen zeker goed doen!  

Mw Jantine Kamphorst - van Kranenburg 
(Spoorwiel 26, 6741 ZK) liet weten dat 
er inmiddels weer een scan gemaakt is. 
Er lijkt momenteel sprake te zijn van 
stilstand; wel gaven de artsen aan dat 
er naar alle waarschijnlijkheid sprake 
is van een agressieve tumor. Samen 
met haar man Gerjan en hun zonen en 
verdere familie is Jantine, ondanks de 
blijvende zorgen, dankbaar voor het feit 
dat de tumorgroei momenteel stilstaat.  

Mw. Truus Bos (Oranjestraat 22) verblijft 
in ‘t Baken (Barones van Lyndenlaan 69, 
6721 PK, Bennekom). De vertrouwde 
omgeving van de Oranjestraat wordt 
door haar sterk gemist. Haar huisvrien-
din Diny Eilander omringd haar met lief-
devolle zorg en aandacht.  

Mw. Corrie van Benthem (De Honskamp, 
Dorpsstraat 25, 6741 AA, kamer 2) heeft 
toenemende verzorging nodig i.v.m. af-
nemende krachten. Ondanks dit alles is 
en blijft haar vertrouwen op God.  

Mw. Jannie van den Hudding (Van 
Hogendorpstraat 35) verblijft in 
Norschoten te Barneveld (Klaverweide 
1, 3773 AW, Barneveld). Zij is daar in 
verband met revalidatie naar aanleiding 
van een kniebreuk. Het proces van her-
stel en revalidatie vraagt veel tijd en 
geduld.  

Mw. Wallet – van de Pol (Hulweg 54) 
kwam thuis ten val. Na een zieken-
huisopname is zij voor verzorging en 
therapie overgebracht naar Norschoten 
Barneveld (Klaverweide 1, 3773 AW, 
Barneveld). Ondanks de goede verzor-
ging daar wordt de vertrouwde woning 
te Lunteren door mevrouw Wallet erg 
gemist.  

Dhr. Joop van Engelenhoven (Nieuweweg 
69, 6744 PL, Ederveen) kreeg enige tijd 
geleden te horen dat hij uitgezaaide al-
vleesklierkanker heeft; in verband hiermee 
is hij een traject van chemotherapie inge-
gaan. Eind januari bleek uit een scan dat 
er sprake is van ‘stilstand’. Joop en Gerda, 
zijn samen met hun kinderen, hier dank-
baar voor. Met hen, en voor hun kleinkin-
deren, hopen zij op ‘tijd van leven’.  
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Mw. Trudy Pipping (Schuurmanskamp 2) 
heeft een medische ingreep ondergaan 
waar van ze herstellende is. 2 weken 
moet ze volledig rust houden, daarna 
nog een aantal weken waar ze zich moet 
ontzien. 

‘In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met 
uw troost en met uw zegen’ (NLB 835:4) 

Vanuit de Kerkenraad 

Huiskamergesprekken 
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 Jan Bos
Pastoraal medewerker: Ingrid van Elk
De huiskamergesprekken in sectie 9 
staan weer gepland voor dit jaar en zul-
len 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 en we sluiten rond 
21:30 af. 
Straat: Achterstraat, Datum: dinsdag 25 
februari 2020 
Adres: familie Speelziek, Achterstraat 50 
We verwelkomen jullie graag op deze 
avond, zodat we elkaar kunnen ont-
moeten. En om na te denken over het 
jaarthema, maar ook om te leren wat 
we hierover in de bijbel zien. Tot dan, 
Ingrid van Elk en Jan Bos 

Sectie 10 Bert Hazeleger
Pastorale medewerkers: Reinate 
Klomp en Jolanda van der Vlies 

Op woensdag 19 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 u. start 20.00u. 

U krijgt hiervoor nog een persoonlijke 
uitnodiging.  Deze avond stond oor-
spronkelijk gepland voor 12 februari 
maar moest opgeschoven worden i.v.m. 
de ingelaste gemeenteavond over het 
beroepingswerk. De nieuwe uitnodiging 
is inmiddels verstuurd. 
 
Pastoraal medewerker: Frederiek 
Middelink 

Op donderdag 26 maart is er voor de 
bewoners van Klokkegat, De Kweek en 
Zwartewater (wijk 10) een huiskamer-
gesprek bij de familie Boom, De Kweek 
27. Inloop:19.45 u.  start 20.00 u. 
U krijgt hiervoor nog een persoonlijke 
uitnodiging. 
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Sectie 11 Jetty Westerink 
Pastoraal medewerker: Gerita Veldhuizen
Woensdag 19 februari voor de stra-
ten Boslaan, Bosrand, Dingerlaan, 
Immenweg, Engweg en Molenweg.  We 
zijn welkom bij de familie Brinkman, 
Dingerlaan 5. 

Donderdag 5 maart, samen met pas-
toraal medewerker Gerita Veldhuizen, 
voor de straten Aart Roelofsenlaan, 
Reigerlaan, Ds. Lisseliuslaan en Willem 
Welgravenlaan. We zijn welkom bij de fa-
milie van ’t Veer, Willem Welgravenlaan 
12. 

Dinsdag 10 maart voor de straten 
Dr. P. Hoekstralaan, Park den Eng, 
Molenparkweg Oost en Mielweg. Adres 
is nog niet bekend. Voor deze avonden 
ontvangt u ook een persoonlijke uitno-
diging. Vanaf 19.45 uur staat de koffie 
klaar! 

Jubileum ds. Van de Vlist 
Op 17 januari was het 60 jaar geleden 
dat onze oud predikant Ds vd Vlist in 
het ambt werd bevestigd. Namens onze 
gemeente is er als felicitatie een boe-
ket bloemen bij hem bezorgd.  Als er 
nog gemeenteleden zijn die onze oud 
predikant met dit jubileum middels een 
kaartje willen feliciteren, adres is;  

Ds J. van der Vlist 
Elsakkerweg 22, 8084 VX ’t Harde 

Nieuw ingekomen
Hartelijk welkom Jeffrey en Desirée 
Floor in onze Maranatha-gemeente. En 
natuurlijk ook voor jullie dochter Lauren 
Sofie een hartelijk welkom. Jullie heb-
ben een prachtig plekje gevonden aan 
de Spoorstraat om te wonen. Maar jul-

lie huis verbouwen, dat wordt nog een 
hele klus. Ook werken aan je levenshuis 
gaat niet vanzelf. Bouw je levenshuis 
op het fundament Jezus. Dan staat het 
altijd stevig en veilig. We wensen jullie 
toe dat jullie je snel thuis voelen in de 
Maranathakerk en dat het de plek mag 
zijn waar je God steeds beter leert ken-
nen en Hij jullie tot zegen zal zijn. 

Verslag kerkenraad
De opening 
Bijeengekomen op het liturgisch cen-
trum van de kerkzaal, hebben we lief 
en leed gedeeld en samen gezongen. 
Vooraf hadden we een preek ontvangen 
ter voorbereiding op de opening om na 
te denken over het thema “Mag ik dan 
bij jou?”. We hebben Psalm 91 gelezen 
en vervolgens in kleine groepen bespro-
ken. 
 
Presentatie verbouwing  
Omdat het masterplan te ambitieus is en 
daardoor niet haalbaar, is er een nieuw 
plan gemaakt. De toiletten en de rou-
ting zijn de grootse aandachtspunten. 
Aan de hand van een plattegrond wordt 
de nieuwe indeling uitgelegd en toege-
licht. Er is een bouwteam samengesteld 
met bekende partijen en 2 kosters. De 
wens is om na de Pasen te starten met 
de verwachting voor het nieuwe seizoen 
in september klaar te zijn. De gemeente 
wordt nader geïnformeerd over de ver-
bouwplannen. 
 
Het beroepingswerk 
Er is een predikant gevonden waarvan 
we denken dat hij bijzonder goed bij 
onze gemeente zou passen. Zijn naam 
is Jacques Steenkamp, zijn vrouw heet 
Soretha en zij wonen in Zuid-Afrika. Ds. 
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Steenkamp heeft 18 jaar ervaring met 
het predikantschap in een vergelijkbare 
grootte gemeente in Zuid-Afrika. Hij 
heeft roots in Groningen in de confes-
sionele/liturgische groep.    Zijn kracht 
zit in bruggen bouwen en verbin-
den. Hij is relatiegericht en pastoraal 
sterk. Aandachtspunten worden ook be-
sproken, er zal sprake zijn van cultuur-
verschillen en een lichte taalbarriëre. 
Daar wordt hard aan gewerkt. 
 
Wanneer u dit leest hebben verschillen-
de activiteiten al plaatsgevonden: 
Zaterdagmiddag 25 januari, kennisma-
king met de kerkenraad 
Zondagmiddag 26 januari, ontmoeting 
met de gemeente. 
Zondagavond 26 januari, voorgaan van 
Ds. Steenkamp in de avonddienst  
Vrijdag 31 januari, inloop uur voor de 
feedback van de gemeente aan de be-
roepingscommissie.  
Dinsdag 4 februari, stemmen door de 
Grote kerkenraad. 
 
De beroepingscommissie is onder de in-
druk van Gods leiding in deze weg met 
Ds. Steenkamp.  

We mogen daar van getuigen in onze 
communicatie naar anderen en naar de 
gemeente. 
 
Samenwerking ouderlingen en diake-
nen 
De diaconie zou dichter bij het werk van 
de ouderlingen willen staan. Het idee is 
ontstaan om een diaken aan een ouder-
ling te koppelen, zodat men mee kan op 
pastoraal gesprek als daar behoefte aan 
is. Ook kunnen we hiermee teleurstel-
ling voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer 

een gemeentelid een verzoek heeft, dit 
doorgeeft aan de diaconie, maar vervol-
gens niet bij de verantwoordelijke ou-
derling terecht komt. Er wordt in het ou-
derlingenoverleg gekeken naar logische 
koppelingen. 
 
Verschuiving in de liedkeuze tijdens 
de Erediensten 
Gemeenteleden hebben aangegeven dat 
ze het zingen van opwekking en liede-
ren uit Hemelhoog missen. Zij geven aan 
dat de laatste maanden een duidelijke 
verschuiving plaatsvindt in het zingen 
uit Hemelhoog naar zingen uit NLB en 
Psalmen. Een Sela- of Opwekkingslied 
en ook Youtube komt eigenlijk niet meer 
voor. 

Een ouderling heeft deze klacht (zo mag 
ik het toch wel noemen) in liedkeuze 
onderzocht, vergeleken en de grafiek 
opgesteld. De grafiek laat duidelijke 
verschuiving zien.  
Dit heeft mede te maken met het vacant 
zijn van onze gemeente waardoor we 
doorgaans gebruiken moeten maken van 
gast predikanten. 

De kerkenraad heeft expliciete aandacht 
hiervoor en laat via verschillende kana-
len de gast predikanten weten, wat wij 
van hen verwachten. Dit neemt helaas 
niet weg dat de gast predikant zijn ei-
gen liturgie kan volgen en zijn of haar 
keuze anders uit kan pakken dan wij 
wensen. 

Tot slot wil ik u namens de kerkenraad 
vragen het proces van beroepen van Ds. 
Steenkamp mee te nemen in uw gebed. 
Jezus volgend groet ik u, 

Martin van de Bunt, Scriba 
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College van Diakenen 

Diaconaal Platform Ede – waar 
mogelijk samenwerken! 

Omdat niet elke kerk alle (nieuwe) taken 
zelf hoeft te doen, is er jaren geleden 
een samenwerking tussen diakenen ont-
staan in het diaconaal platform. Graag 
geven we u een kijkje achter de ‘DPE-
schermen’, waar ook uw diaconie bij be-
trokken is. 

Projecten 
Enkele projecten, die via het Diaconaal 
Platform worden georganiseerd. 

Schuldhulpmaatje. 

Bij Schuldhulpmaatje worden vrijwil-
ligers (meestal gemeenteleden uit de 
kerken) na een driedaagse opleiding 
gecertificeerd Schuldhulpmaatje. Een 
maatje wordt daarna gekoppeld aan ie-
mand, die het financieel overzicht kwijt 

is, achterstanden in betalingen heeft 
of zelfs schulden heeft. De hulpvrager 
krijgt voor een jaar een maatje. Samen 
wordt overzicht gemaakt van het geld 
en de administratie. Er wordt gekeken 
naar afbetalingen op openstaande re-
keningen. Het doel is de burger met fi-
nanciële zorgen te helpen zodat men na 
verloop van tijd de financiën zelf weer 
kan overzien. In Ede zijn 40 maatjes ac-
tief. De coördinatie ligt bij Corrinne van 
Pommeren en Klaaske Mussche - www.
schuldhulpmaatje.nl/locatie/ede 
 
MoneyFit

Als onderdeel van Schuldhulpmaatje be-
staat sinds 2018 het project MoneyFit. 
De website MoneyFit is op jongeren ge-
richt een geeft inzicht in allerlei vragen 
over geld, geldbestedingen en waar jon-
geren vanaf 18 jaar aan kunnen denken. 
Met preventielessen komt MoneyFit op 
scholen en kunnen ook op andere plaat-
sen jongerengroepen bereikt worden.   
Klaaske Mussche is hiervoor het aan-
spreekpunt. www.moneyfit.nl  
 
Noodfonds Ede

Mensen in de kerk, die financieel met 
een probleem zitten, kunnen een be-
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roep doen op de diaconie. Dan wordt 
meestal eerst gekeken of andere vormen 
van hulp (bijzondere bijstand ed) benut 
kunnen worden. Zo nodig probeert de 
diaconie te helpen. 
 
Mensen, die geen binding met een kerk 
meer hebben, zitten soms ook met 
(acute) financiële problemen. Via het 
DPE hebben de kerken samen met de 
gemeente Ede een Noodfonds gestart. 

Daarmee kunnen financiële vragen toch 
beantwoord worden of kan voor bepaal-
de hulp geld beschikbaar komen. Zo is 
steun gegeven voor een paar weken geld 
voor boodschappen, de reparatiekosten 
van de fiets om je kind weer naar school 
te brengen of een tweedehands bed om-
dat er alleen een matras op de grond 
ligt. 
Lisan Verboom is voor het Noodfonds 
Ede de coördinator. 

Projectbussen 
De Bongerd 
Afgelopen halfjaar was de opbrengst 
van de projectbussen bestemd voor de 
inrichting van de tuin en aankleding 
van de nieuwe locatie van De Bongerd 
op de hoek van de Postweg en de 
Schaepmanstraat. 

Dankzij uw gaven kunnen wij hen bin-
nenkort een check van € 1.700,-over-
handigen.  

Kerken geven kinderen in 
Moldavië weer een toekomst 

Vanaf dit kerkblad wisselt de Diaconie 
de bestemming van onze projectbussen 
achter in de kerk weer voor een ZWO 
doel. Gekozen is voor een project van 
Kerk in Actie. 

In het armste land van Europa, Moldavië, 
worden veel kinderen aan hun lot over-
gelaten. Hun ouders zijn vertrokken 
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naar het buitenland om geld te verdie-
nen of hebben troost gezocht in alco-
hol. Kinderen zwerven op straat, zonder 
de zorg en liefde die ze nodig hebben. 
Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg 
lopen vooral de meisjes het risico om 
verhandeld te worden en misbruikt in 
de seks- en drugsindustrie. De kerken en 
Youth for Christ willen dat voorkomen. 
Ze hebben de handen ineen geslagen en 
willen de kinderen een betere toekomst 
geven. De kinderen worden opgevangen 
in naschoolse opvang die ingericht zijn 
in de kerken. Hier krijgen ze volop aan-
dacht en zorg, maar ook een gezonde 
maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Er is 
de mogelijkheid om te sporten en crea-
tieve activiteiten te doen. Alle activi-
teiten worden begeleid door goed opge-
leide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze 
kinderen voor het eerst wat het is om op 
een liefdevolle manier met elkaar om te 

gaan, een ervaring die de rest van hun 
leven met hen meegaat. Wilt u ons weer 
helpen door een bijdrage contant in de 
bus te werpen of door via uw Givtapp de 
QR-code op de projectbussen te scan-
nen? 

Verantwoording januari 2020
De volgende collectes zijn ontvangen 
in de maand januari 
05-01 Oper. Mobilisatie € 527,11
12-01 De Herberg € 585,75
19-01 Eigen diaconie € 475,40

Giften januari
Bloemenpotje  € 107,05
Projectbussen  € 254,40

Er is een gift binnen gekomen voor de 
diaconie via ouderling Jan Bos €40,-
Hartelijk dank voor uw gaven,
Chris van den Heuvel, diaconie
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College  Kerkrentmeesters 

Actie Kerkbalans 2020 
In de afgelopen periode heeft de 
Actie kerkbalans weer plaatsgevonden. 
Inmiddels zijn de terugontvangen toe-
zeggingen ingevoerd in het systeem. De 
voorlopige telling staat op dit moment  
op € 190.000,--. 

Voor dit mooie resultaat willen we ie-
dereen die hieraan heeft mee geholpen 
heel hartelijk bedanken: Alle gemeente-
leden voor hun bijdrage, leden van de 
werkgroep Kerkbalans, zij die de leden- 
en financiële administratie bijhouden, 
de fam. van Ede voor het drukken en 
sorteren en niet te vergeten de lopers 
van de wijken. Zonder de belangeloze 
hulp van veel gemeenteleden was deze 
actie niet zo goed verlopen. 

Voor de uitvoering van het werk van onze 
kerk zijn de inkomsten van de kerkba-
lans van essentieel belang. Wij zijn dan 
ook heel dankbaar voor het toegezegde 
bedrag en zien daarin ook de zegenen-
de hand van God. Met z’n allen werken 
we samen aan de opbouw van Gods 
kerk  en onze eigen gemeente. Namens 
het College van Kerkrentmeesters, Cor 
Mulder  

Van de Bazaar commissie 

Beleef het op de bazaar! 
Het duurt nog wel even, maar voor je 
het weet is het alweer zover. De jaar-
lijkse bazaar! Deze zal gehouden worden 
op 18 april aanstaande. Achter de scher-
men zijn de mannen al weer hard aan 
het werk om spullen te verzamelen voor 
de verkoping. Wij zijn blij dat u de kerk 

wat gunt en in het kader van een Groene 
kerk is het helemaal fijn als spullen een 
tweede leven krijgen. Helaas is het zo 
dat we vorig jaar ook veel spullen heb-
ben gekregen die helaas geen tweede 
ronde meer meekonden omdat het heel 
erg vies, stuk of incompleet was. Het 
was vast niet uw bedoeling om de kerk 
op kosten te jagen maar helaas kost het 
afvoeren veel geld. 

Heeft u de voorjaarskriebels en gaat u 
aan het opruimen vraag u dan even af 
waarom u iets wegdoet. Is dat omdat 
het versleten is, kaal door de vaatwas-
ser, heel erg vies of stuk dan graag in 
uw eigen kliko afvoeren. Is het omdat u 
te veel spullen heeft en of er gewoon op 
uitgekeken bent, of omdat u het kreeg 
maar het eigenlijk niet uw smaak was? 
Dan hopen we dat u aan uw kerk wilt 
denken en halen we het graag bij u op. 

De volgende spullen zijn van harte wel-
kom: Kleine meubels als stoelen, tafel-
tjes, kleine kastjes, ledikanten (zonder 
matras), Electra, keukengerei, gereed-
schappen, bloemvazen, potten en pan-
nen, servies, antiek, curiosa, decora-
tie, boeken, schilderijen en speelgoed. 
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Daarnaast is ook kinderkleding weer van 
harte welkom. Mogen we weer op u re-
kenen? 

Graag even een belletje of appje naar 
06-22385291 (Rogine van Ede) dan re-
gelen wij dat de spullen bij u worden 
opgehaald. 

Verjaardagsfonds 
In onze Maranatha Gemeente hebben we 
een verjaardagsfonds, waarin een team 
van bijna 30 gemeenteleden vrijwillig 
actief zijn. Zij hebben allen een eigen 
wijk waarin zij rond de verjaardag van 
een gemeentelid een felicitatie kaart 
bezorgen, waarbij een vrijwillige dona-
tie in de collectebus of een gift via de 
bank zeer gewaardeerd word. 

In 2019 is er een mooi bedrag van € 
5879 opgehaald, wat is besteed aan 
energiezuinige Ledverlichting. Alle ja-
rigen hartelijk dank voor uw bijdrage 
het afgelopen jaar! Het spaardoel voor 
2020 is voor een nieuwe LED beamer in 
de kerkzaal. Per 1 februari stopt Francis 
Wolfs met het wegbrengen van de kaart-

jes in wijk 22. Deze wijk zal worden 
overgenomen door Gerda Doest, die de 
Haverkamp, Marskamp, Schuurmanskamp 
en Klomperweg (tot aan de Westzoom) 
voor haar rekening neemt. De Hulweg 
zal worden weggebracht door Ali Bol 
en Bertine Heikamp- Bloemendal neemt 
de straten Zandscheer, Het Hoefje, 
Kuipershoekje en Achterste Kempjes 
over. Per 1 maart a.s gaat Angela Bouw 
de gemeenteleden in Barneveld verblij-
den met een kaartje. 

Francis, we willen jou hartelijk danken 
voor je inzet! Gerda, Ali, Bertine en 
Angela, hartelijk welkom en veel succes!

Hartelijke groet, Yvonne Veenema
Coördinator verjaardagsfonds 
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Vorming en Toerusting

Gaven en talenten
We kijken terug op 3 prachtige avonden 
over gaven en talenten. Bijbels onder-
wijs over hoe God Zijn Lichaam bouwt 
naar volwassenheid: EENHEID in geloof 
en in RELATIE met Jezus:
- Vrucht van de Heilige Geest
- Karakter (Gal. 5:22)
- Bedieningen
- Rol/taakverdeling (Efeze 4) 
- Negen gaven
- Bovennatuurlijk gereedschap (1 Kor 

12)
- Talenten
- Natuurlijke vermogens van de mens

Mannennacht
De MANNENNACHT komt er weer aan. 
Op 27 maart is het zover en willen we 
weer met een aantal mannen spreken 
over GOD en over hoe jij in het leven 
staat. Hoe zie jij jouw dingen in het le-
ven? Met het delen van WEL en/of WEE’s 

komen vaak bijzondere gesprekken tot 
stand en merk je dat je niet alleen hier-
mee moet/mag dealen. We kunnen im-
mers omzien naar elkaar! Als Christen 
broeders is het mooi om te ervaren dat 
een mannennacht meer samen brengt 
dan je had kunnen denken! Spreekt dit 
je aan, geef je dan snel op!! 

Datum: vrijdagavond 27 maart 18.00 
uur t/m zaterdag 28 maart 12.00 uur.
Locatie: Het Vennetje in De Valk
Opgave: via de website

‘Stemmen uit het verleden’
‘Iemand die zich laat leiden door slechte 
verlangens, blijft onrustig, net zoals je 
geen vrede vindt, wanneer je afhanke-
lijk bent van allerlei materiële dingen. 
Maar als je je op zaken richt die er wer-
kelijk toe doen, geestelijke zaken, zul je 
tot rust komen, en zal er vrede wonen 
in je hart.

(Thomas a Kempis, ca. 1380 – 25 juli 
1471, uit: De navolging van Christus).
bijlage bijvoegen
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Lezing over Dietrich 
Bonhoeffer

Woensdagavond 25 maart (aanvang 
19.45 uur) wordt er in de Maranathakerk 
een lezing door Prof. Dr. G.C. den Hertog  
(Apeldoorn) gehouden over het leven en 
werk van Dietrich Bonhoeffer. Dit jaar 
is het 75 jaar geleden dat deze Duitse 
theoloog op persoonlijk bevel van Adolf 
Hitler om het leven werd gebracht in 
concentratiekamp Flossenbürg. Hoewel 
Bonhoeffer op jonge leeftijd gestor-
ven is, heeft hij als theoloog veel ge-
dachtegoed nagelaten. Zeer bekend en 
breed gelezen is zijn boek Navolging, 
Bonhoeffer benadrukt hierin: Alleen de 
gelovige is gehoorzaam en alleen de ge-
hoorzame gelooft. 
Over zijn indrukwekkende leven en 
werk hopen we 25 maart a.s. meer te 
horen. Iedereen is van harte welkom! 
Aanmelden voor deze avond kan bij 
Cock Kroon: kw@maranathakerk.net

Maak kennis met...

Maak kennis met: Riet en Ger van 
Alphen (90+)

De Naam de Heren is een sterke toren en 
die toren was een toevlucht.

Riet en Ger van Alphen zijn beiden in 
Hillegersberg opgegroeid en 62 jaar ge-
trouwd.
Zij; Ik gaf les op de zondagschool - de-
zelfde waar ik als kind al naar toe ging 
– en vooral van het verhalen vertellen 
genoot ik enorm. Op een gegeven mo-
ment kwam er een heel leuke pianist, ik 
herkende hem direct van onze schooltijd; 
dat was Ger! Enkele jaren later was het 
aan tussen ons. Samen met andere jon-
geren speelde ons leventje zich vooral af 
rond de kerk en de school, we kwamen 
daar voor allerlei activiteiten, het was 
een mooie en vormende tijd voor ons.

‘Stemmen uit het verleden 
in het heden voor de toekomst’

woensdagavond 25 maart  2020
Prof. dr. G.C. den Hertog (Apeldoorn) 

over het leven en werk van 
Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Beide avonden 
aanvang 19.45 uur 

Maranathakerk
Hertenlaan 37 Lunteren

Voor belangstellenden zijn er twee avonden op D.V.

Van harte
 welkom!

woensdagavond 30 oktober 2019
Dr H. de Jong (Kampen) 
over Thomas a Kempis en 

de Moderne Devotie (ca. 1380 – 1471)
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Hoe zijn jullie in de MK terecht ge-
komen?
Hij; Ik werkte als ingenieur in de kunst-
stoffen en beton-industrie en ben afge-
studeerd op Spoorwegen, waar ik uit-
eindelijk ook werkzaam was. Het werk 
bracht met zich mee dat we vaak ver-
huisden, naar o.a. Hillegom, Enkhuizen 
en Pijnacker. We hadden een caravan in 
Lunteren en kerkten er zodoende gere-
geld tot we hier in 1992 definitief gin-
gen wonen en lid werden van de MK. Al 
snel werd ik ouderling en gaf catechisa-
tie – ik ben catecheet- en later kwam ik 
bij Vorming en Toerusting, ook een fijne 
tijd. Zij; voor vrouwen was het vroeger 
gebruikelijk om na het trouwen te stop-
pen met werken, ik had tijd te over voor 
vrijwilligerswerk als zondagsschooljuf, 
de UVV, Vereniging van Huisvrouwen, de 
Wereldwinkel e.d.

Wat voor kind was u?
Zij; ik kom uit een gezin van 5 kinderen, 
er waren veel zorgen om mijn ziekelijke 
vader en daar wij vlak bij Rotterdam 
woonden, heb ik het grote bombarde-

ment van 1940 bewust mee gemaakt. 
We hadden praktisch geen eten meer, 
het was een heel nare tijd. Nee, ik was 
geen onbezorgd kind en dat heeft ook 
wel z’n weerslag op mijn latere leven 
gehad, maar verder ben ik een opgewekt 
mens hoor!

Wat was jullie trouwtekst?
De naam des Heren is een sterke toren 
(Spr.18:10) Terugkijkend op ons lange 
huwelijk is dat wel gebleken. Wij heb-
ben jarenlang op kinderen moeten 
wachten, maar we konden met al onze 
zorgen bij Hem terecht. Zij; ik droomde 
een keer dat ik een tweeling kreeg, dat 
schreef ik in een brief aan mijn moeder 
en die schreef terug; ‘Misschien gebeurt 
dat wel’. En het gebeurde…een jon-
gen en een meisje! Oh, wat waren we 
dankbaar en trots toen we samen achter 
die grote kinderwagen door onze straat 
liepen! We gaven onze tweeling de na-
men Hanna en Johan, wat Genade be-
tekent. En de Bijbelse Hanna – moeder 
van Samuel- heeft ook lang om een kind 
gebeden.
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Wat zou u met uw levenservaring te-
gen de jongeren van nu willen zeg-
gen?
Hij; Ach, onze leefwereld staat zover van 
elkaar af, wat zou ik moeten zeggen…
misschien dat ze niet zoveel achter hun 
scherm moeten zitten? Tips voor een 
lang gelukkig huwelijk dan? Jazeker; ac-
cepteer dat je niet hetzelfde bent, loop 
niet voor je problemen weg, praat alles 
uit en laat elkaar vrij

Was er een keerpunt in jullie leven?
Beiden; Het moment dat wij onze kin-
deren kregen. En wat betreft het geloof; 
wij waren ons op een gegeven moment 
bewust dat God MET ONS verder wilde en 
ons antwoord daarop was onze openbare 
geloofsbelijdenis in de kerk.

Wie is God voor u? 
Zij; Hij is onmisbaar, leven zonder Hem 
kan ik niet en ik zou woorden tekort zou 
komen als ik dat zou proberen uit te 
leggen. Hij; Jezus zegt ‘niemand komt 
tot de Vader dan door mij’, ik zie Jezus 
Christus als de poort tot de kennis van 
God; door de Zoon kennen we de Vader.
Welke Bijbelfiguur spreekt u aan en 
waarom?
Hij; ik denk aan Naomi, want na alle el-
lende die haar overkomt en waar zij God 
de schuld van geeft (ze zegt; noem mij 
maar Mara, want God heeft mij zwaar 
getroffen) BLIJFT ze in gesprek met 
God, door alles heen.

Hoe belangrijk is de gemeente voor 
jullie?
Beiden; Heel belangrijk! We hebben er 
veel goede contacten en al moet je daar 
zelf ook wel aan werken, ervaren we ze-
ker nu, op onze oude dag, dat het heel 

Postzegels, prentbrief-
kaarten en telefoonkaarten 
voor de zending

In de hal van de kerk hangt een 
brievenbus met het opschrift: ZWO. 
Hier kunt u uw postzegels, prent-
briefkaarten en gebruikte telefoon-
kaarten in doen. De opbrengst is 
bestemd voor het zendingswerk.

De volgende prentbriefkaarten zijn 
bruikbaar:
- Onbeschadigde enkele ansicht-

kaarten met of zonder postzegel 
met aan de ene kant een af-
beelding en aan de andere kant 
(ruimte voor) adres en franke-
ring. Dus geen enkele kaarten 
die in een envelop verzonden 
moeten worden.

- Dubbele kaarten met afbeel-
dingen van Anton Pieck, 
‘Voor het kind’ en ‘Stichting 
Kinderpostzegels’. - Unicef-
kaarten, hartjeskaarten ‘Voor 
het kind’ (met hartje achterop).

- Zelfgemaakte kaarten
- Geboortekaartjes

Alle andere dubbele kaarten en 
eigen gemaakte kaarten zijn niet 
bruikbaar.

Postzegels. Ook complete verzame-
lingen. Nooit postzegels van an-
sichtkaarten afweken of afscheuren. 
Afknippen met rand van minimaal 
één centimeter rondom.

Buitenlands en oud Nederlands geld
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fijn is om elkaar op zondag te ontmoe-
ten en wat van elkaars lief en leed te 
kunnen delen.

Wat zou u tegen een nieuwe predikant 
willen zeggen?
Hij;  van een predikant wordt vaak ver-
wacht pastor èn leraar tegelijk te zijn. 
Maar dat kun je als kerkgemeente haast 
niet van iemand verwachten. Haal je 
kracht daarom vooral uit één van beide 
eigenschappen en laat andere taken ook 
over aan hen die daar weer goed in zijn.

Janneke van de Kaa

Groene kerk

Nieuws van de taakgroep 
Groene kerk

Even bijpraten…
In het najaar heeft de werkgroep Groene 
kerk samen met de Kindernevendienst 
en de clubs Micha-kids georganiseerd. 
Met de kinderen is nagedacht hoe we als 
kerk en gemeente ons leven meer duur-
zaam kunnen inrichten en wat we daarin 
echt belangrijk vinden. Momenteel werkt 
de werkgroep deze ‘eerlijk is eerlijk-re-
gels’ uit om te komen tot een voorstel 
hoe we als gemeente in onze leefstijl op 
een rechtvaardige manier kunnen om-
gaan met elkaar en met de schepping en 
vorm geven aan sociale en ecologische 
gerechtigheid. 
Eind januari is de Michacursus gestart 
met een gemotiveerde groep deel-
nemers. We komen bij elkaar in de 
Mulderschuur onder de vlag van de 
Vluchtheuvel. Daarmee staat de cursus 
(nog meer) open voor mensen van an-
dere kerken. Wat is het waardevol om 

samen te starten met een maaltijd en 
elkaar eerst te ontmoeten! 
De taakgroep Groene kerk heeft een 
voorstel gedaan voor de aanleg van 
de tuin aan de zijkant van de pastorie. 
Evelien van Heerdt en Alie van Asselt 
hebben samen met Rini Rap een opzet 
gemaakt om een tuin aan te leggen, die 
insectvriendelijk is en een klein teken 
is van biodiversiteit. Voor de aanleg zal 
gebruik gemaakt worden van vrijwilli-
gers. De kerkrentmeesters stemmen in 
met het plan, maar nog niet met de vol-
ledige kosten (aanschaf van de planten) 
zo hebben we begrepen en dat is jam-
mer. De aanleg wordt dus uitgesteld. We 
hopen dat het er van gaat komen, er zit 
al veel enthousiasme en creativiteit in 
dit project. 
We zijn ook op zoek geweest naar fair-
trade koffie, koffie waarvoor de boeren 
een eerlijke prijs krijgen. De proeverij 
in de kerkenraad viel helaas niet in de 
smaak bij de leden, die we als proefko-
nijn hebben gebruikt. Het is nogal een 
klus om 500g gemalen fairtrade pakken 
koffie te vinden. We staan open voor 
tips op dit gebied: wanneer u lekkere 
koffie tegenkomt, laat het ons weten, 
dan organiseren we een nieuwe proeve-
rij. 
Zo wordt er dus van alles gedaan door 
en vanuit de taakgroep. Tegelijk is wat 
we doen een uitdrukking van wat ons 
motiveert: eerbied voor het leven in al 
zijn verscheidenheid, waarvan wij ook 
zelf deel uitmaken.  Onlangs heb ik 
het (theologische boek van het jaar) 
‘Groene Theologie’ gelezen van Trees 
van Montfoort. Een inspirerende schat-
kamer die mij de ogen opende dat van-
uit de Bijbel en de Christelijke traditie 
niet de mens centraal staat maar Gods 
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liefde voor heel de schepping. Het no-
digt uit om me te verwonderen over de 
onvoorstelbare grootsheid van God en 
zijn scheppend handelen. En ze geeft 
een verrassende input vanuit de Oosters 
Orthodoxe Kerken: De werkelijkheid, de 
kosmos is het van God vervulde leven. 
De Schepping om ons heen is uitdruk-
king, is beeld, een icoon van wie God is. 
Dat noopt tot bescherming en respect! 

De eerbied en de daadwerkelijke zorg 
voor het leven in al zijn verscheidenheid 
verdwijnt vaak achter de alledaagsheid 
van ons leven, wordt geweld aangedaan 
door onze manier van consumeren, aan-
gejaagd door een economie, die gericht 
is op groei en winst en waar de markt 
het zelfstandig organiserende principe 
is. Als christenen gaan we hierin vaak 
ongemerkt in mee, zijn we hiervan on-
derdeel.  Uiteindelijk vernietigt dit door 
hebzucht aangejaagd consumentisme 
onszelf en onze kinderen en kleinkin-
deren. Laten we wakker worden en op-
staan en verschil maken! 

Kees Verduijn, 
Taakgroep Groene kerk. 

Mededelingen

Bedankje Ds. en mevr. Van der 
Vlist 

Aan de kerkenraad van de Maranathakerk 
te Lunteren. We waren blij verrast toen 
we op 17 januari namens uw gemeente 
een prachtig boeket bezorgd kregen ter 
gelegenheid van het 60-jarig ambtsju-
bileum.  Dat we deze mijlpaal op onze 
hoge leeftijden nog samen mogen be-
leven, is een zegen, waar we dagelijks 
dankbaar voor zijn. Wij groeten u harte-

lijk en we wensen u Gods zegen toe in 
uw werk in en met de gemeente. Jan en 
Henny van der Vlist. 

Israëlreis
Er is mij gevraagd om weer een groeps-
reis naar Israël te organiseren. Daarom 
hopen wij van DV 1 t/m 10 september 
a.s. met een groep deelnemers naar 
Israël te gaan. 

Het is elke keer een voorrecht en een 
bijzondere ervaring om daar te zijn. Om 
midden in Jeruzalem te lopen, te va-
ren op het meer van Galilea en zoveel 
andere plaatsen te bezoeken , waar de 
Here Jezus heeft gewoond en gewerkt. 
Om zo op deze plaatsen de Bijbel te 
openen en te lezen. Ook willen we naar 
Silo gaan, waar de Ark van het Verbond 
heeft gestaan. Ook gaan we van de na-
tuur genieten door een wandeling te 
maken bij de bronnen van de Jordaan en 
een jeeptocht door de Judeawoestijn.                                                                                                              
Kortom een bijzondere reis. 
Om daar in Israël de verbondenheid met 
de Heer en met Zijn volk te ervaren. U 
bent van harte uitgenodigd om ook mee 
te gaan. Voor nadere informatie en/of 
het dagprogramma kunt u mij bellen of 
mailen.
Leo van Koesveld, Dorpsstraat 17c 
Lunteren. Telefoonnr. 0318 483660. 
Email: blvankoesveld@hetnet.nl  

Hospice ‘de Morgenster’: 
Oproep voor vrijwilligers

Als gezamenlijke Lunterse kerken zijn 
wij in oktober 2018 gestart met de hos-
pice, op locatie ‘de Honskamp’. Vanaf de 
start is de hospicekamer continu bezet. 
I.v.m. de toenemende druk op het hui-
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dige team zijn wij op zoek naar vrijwil-
ligers die gasten van de hospice, in de 
eindfase van hun leven, tot steun willen 
zijn. Eind maart / begin april start de 
volgende vrijwilligerstraining. Tijdens 
deze training wordt u voorbereid op uw 
werkzaamheden als vrijwilliger voor de 
hospice. U komt terecht in een fijn, en-
thousiast en betrokken team. We heb-
ben regelmatig vrijwilligersavonden met 
sprekers/trainers over hospice gerela-
teerde onderwerpen. 

Heeft u belangstelling neem dan a.u.b. 
voor 7 maart contact op met de vrijwil-
ligers coördinator/adviseur van Opella: 
Josien Roelofsen vrijwilligers@opella.
nl - 06 450 423 09

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 uitzen-
ding gemist via www.edefm.nl

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 Februari 2020
17 februari 2020
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redac-
tieleden en/of een gast over treffende 
lectuur van de afgelopen week inzake 
kerk en geloof. Lied van de Week: ‘Wie 
op uw Woord vertrouwt, o God’  Column: 
Sandra Kooy. Intermezzo’s: muziek en 
zang. Actuele berichten.

24 februari 2020
Gesprek met Ds. Theo Pieter de Jong 
over “Bidden”. Lied van de Week: ‘Wees 
gerust’ - Psalmen voor nu.
Boekbespreking: Arie Romein.  Actuele 
berichten. Muzikale intermezzo’s.

Programma Maart 2020
2 maart 2020
Gesprek met Hans Haverlach en Bert 
Fredrikze  over “De musical  ‘De 
Ballingschap’ – The making of…!“ 
Lied van de Week: ‘Woon in wat ik ben’  
Column. Actuele berichten. Vocale en 
instrumentale muziek.

9 maart 2020
Interview met Dirk Meijer over de 
“Mattheus Passion”. Lied van de week: 
‘Wordt stil nu de ENE tot ons komt’
Column. Muzikale fragmenten. Actuele 
berichten

16 maart 2020
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redac-
tieleden en/of een gast over treffende 
lectuur van de afgelopen week inzake 
kerk en geloof. Lied van de Week: ‘Zingt 
volop Gods lof’ Column. Intermezzo’s: 
muziek en zang. Actuele berichten.
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Volgend kerkblad
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaar-
gang 64 nr. 3 van woensdag 4 maart kunt 
u tot en met woensdag 11 maart 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 kerk-
bladen worden alle bezorg(st)ers ver-
wacht op woensdag 11 maart (biddag) 
bij de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, 
tussen 19.30 - 20.30 uur.

Agenda

Februari
wo 12 19:00-21:30 Gemeenteavond
do 13 14:30-16:00 Bijbelgesprekskring 50+
 20:00-21:30 Belijdeniscatechese
vr 14 08:45-10:00 Wandelgroep
ma 17 18:30-21:30 Pre Marriage Course
 18:45-20:00 Follow Me 12-14 jaar
di 18 18:45-20:00 Follow Me 15-16 jaar
wo 19 14:00-16:00 Handwerkgroep
 19:00-20:00 Gebedsgroep
do 20 20:00-21:30 Belijdeniscatechese
vr 21 08:45-10:00 Wandelgroep
wo 26 14:00-16:00 Handwerkgroep
vr 28 08:45-10:00 Wandelgroep

Maart
ma 2 18:30-21:30 Pre Marriage Course
 18:45-20:00 Follow Me 12-14 jaar
di 3 18:15-21:30 Michacursus (Groene kerk): goed en recht doen
 18:45-20:00 Follow Me 15-16 jaar
wo 4 14:00-16:00 Handwerkgroep
do 5 20:00-21:30 Belijdeniscatechese
vr 6 08:45-10:00 Wandelgroep
 09:00-10:00 Gebedsgroep
 18:30-19:00 Verkoop collectebonnen
di 10 19:45-21:30 Bijbelgesprekskring 50+
 19:45-21:45 Bijbelstudie/Gespreksgroep “De Bron”
wo 11 14:00-16:00 Handwerkgroep
do 12 14:30-16:00 Bijbelgesprekskring 50+
 20:00-21:30 Belijdeniscatechese
vr 13 08:45-10:00 Wandelgroep
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Vandaag lezen wij
Februari
woensdag  12 februari Psalm 31:15-25
donderdag 13 februari Deuteronomium 29:1-14
vrijdag 14 februari Deuteronomium 29:15-28
zaterdag 15 februari Deuteronomium 30:1-10

zondag 16 februari Deuteronomium 30:11-20
maandag 17 februari Psalm 18:1-16
dinsdag 18 februari Psalm 18:17-35
woensdag 19 februari Psalm 18:36-51
donderdag 20 februari Exodus 1:1-14
vrijdag 21 februari Exodus 1:15-22
zaterdag 22 februari Exodus 2:1-10

zondag 23 februari Exodus 2:11-22
maandag 24 februari Spreuken 5:1-14
dinsdag 25 februari Spreuken 5:15-23
woensdag 26 februari Matteüs 6:1-18
donderdag 27 februari Matteüs 6:19-34
vrijdag 28 februari Matteüs 7:1-12
zaterdag 29 februari Psalm 51
Maart
Zondag 01 maart Exodus 2:23-3:10
maandag 02 maart Exodus 3:11-22
dinsdag 03 maart Exodus 4:1-17
woensdag 04 maart Exodus 4:18-31
donderdag 05 maart Exodus 5:1-18
vrijdag 06 maart Exodus 5:19-6:13(-25)  
zaterdag 07 maart Matteüs 7:13-23

zondag 08 maart Matteüs 7:24-8:1
maandag 09 maart Prediker 1:1-11
dinsdag 10 maart Prediker 1:12-2:11
woensdag 11 maart Prediker 2:12-26
donderdag 12 maart Prediker 3:1-15
vrijdag 13 maart Prediker 3:16-4:3
zaterdag 14 maart Prediker 4:4-16



“Rond de Maranathakerk”

12 februari 2020 29

Bidden voor gewas en arbeid

Heer wij bidden U voor gewas en arbeid
Dat er ook dit jaar genoeg eten mag zijn

Geef op Uw tijd regen en zonneschijn
Zodat er sprake is van vruchtbaarheid.

Mensen kunnen wel de zaden strooien
Toch kunnen ze geen wasdom geven
Ook al is dit wel hun doel en streven

Maar alleen U kunt de groei voltooien.

Wij willen U ook bidden voor de arbeid
En onze werkzaamheden van elke dag
Waarbij angst is voor dreigend ontslag

Want het is zo onzeker in deze crisistijd.

Heer, zo zijn er veel zorgen in ons leven
U kent ons, voor U is niets verborgen
Wees ons nabij iedere nieuwe morgen

En leer ons om alles aan U over te geven.
Amen.

Fedde Nicolai.
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Blijf in contact met uw kerk
 
Het ledenregister verandert voortdurend. Door verhuizing, door geboorte en overlij-
den, door huwelijk, doop of belijdenis. De ledenadministratie probeert die verande-
ringen zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen in het register van de gemeenteleden. 
Maar dat kan niet zonder uw hulp.

In het kader van de privacywetgeving is het niet meer toegestaan dat de burgerlijke 
overheid mutaties in de Gemeentelijke Basis- Administratie van Persoonsgegevens 
(GBA), voorheen het bevolkingsregister zomaar doorgeeft aan de kerken. Tenzij u 
bij de overheid bezwaar heeft gemaakt tegen doorgifte van uw gegevens aan de 
SILA, verkrijgt de ledenadministratie de volgende gegevens van de kerkleden uit de 
gemeentelijke basisadministratie:
•	 verhuizing;
•	 naamswijziging
•	 overlijden
•	 begin-	en	einddatum	van	een	huwelijk	of	geregistreerd	partnerschap	(maar	geen	

aanduiding van de burgerlijk staat zelf).

De gegevens die sindsdien niet meer doorgegeven worden zijn onder andere:
•	 geboorte
•	 scheiding
•	 wijziging	in	de	gezinsrelatie

Om het ledenbestand up-to-date te houden vragen wij u of u de 
ledenadministratie wilt informeren over zaken die wij niet meer 
automatisch ontvangen. Vult u daarvoor het formulier in op de 
achterzijde van deze toelichting.

Onze Maranathakerk wil graag met u in contact blijven. Blijf 
daarom in contact met uw kerk (ledenadm.mkl@gmail.com).
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Blijf in contact met uw kerk

Ik geef de volgende verandering aan de ledenadministratie door:

Mijn naam en voorletters:
Geboortedatum:
Huidig adres:
Postcode / woonplaats:
Telefonisch te bereiken via:

Geboorte
Voornamen:
Roepnaam:
Achternaam:
Geboortedatum/-plaats:
Namen ouders:

Huwelijk, geregistreerd of overig partnerschap
Soort verbintenis en datum:
Naam partner:
Geb.datum/plaats:

Wijziging gezinssamenstelling
Wat is gewijzigd:
Wie betreft het:
Geboortedatum(s):

Vertrek; ik:
O zeg mijn lidmaatschap van de Maranathakerk op.
O wordt lid van de gemeente:
O will (voorkeur) lid van de Maranathakerk blijven.

Abonnement kerkblad
O wenst een abonnement
O zegt het lopende abonnement op d.d.:

Wilt u dit formulier:
Posten in het postvak ‘Ledenadministratie’ in de consistoriekamer van de 
Maranathakerk (dit vak zit geheel linksonder) óf opsturen per email naar ledenadm.
mkl@gmail.com. Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op http://www.maranatha-
kerk.net/startpagina/kerkrentmeesters/ledenadministratie
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ACCOUNTANCY

 BEDRIJFS-
FINANCIERINGEN

BEDRIJFSADVIES

AUDITORS

Uw partner in ondernemen          www.onderweegsdegroot.nl

LUNTEREN
Boslaan 21

6741 DJ Lunteren

T (0318) 484 441

E lunteren@

onderweegsdegroot.nlBezoek onze vestiging in Barneveld, Ermelo, Hattem of Lunteren.

BELASTINGADVIES

ARBEIDSZAKEN

Kapteijnstraat 3  3771 CA Barneveld  
0342-421633         info@dewedloop.nl

bijbels

boeken

muziek 

films

cadeau-artikelen

wenskaarten

www.dewedloop.nl

Kapteijnstraat 3 • 3771 CA Barneveld • 0342-421633

 “En laten wij met volharding 
de wedloop lopen die voor ons ligt.”  Hebreeën 12:1
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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

Kauwenhoven 40, Lunteren (industrieterrein De Stroet)  |  0318 482 348
info@goormetaal.nl  |  www.goormetaal.nl  |  www.stalendeuropmaat.nl

Metaalbewerking  |  Montage  |  Lassen van staal, rvs en aluminium
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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

Kauwenhoven 40, Lunteren (industrieterrein De Stroet)  |  0318 482 348
info@goormetaal.nl  |  www.goormetaal.nl  |  www.stalendeuropmaat.nl

Metaalbewerking  |  Montage  |  Lassen van staal, rvs en aluminium

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
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De Stroet 32 - 6741 PT Lunteren
Tel. 0318 48 39 07 - Fax (0318 48 60 82

Email: info@toptransporten.nl

www.jbtech.nl

JBTech Veenendaal B.V. 

Lunet 16

3905 NW Veenendaal

T 0318-506134

F 0318-514556

Henk van Donkelaar Tweewielers

Dorpsstraat 172, 6741 AR Lunteren

· Reparatie

· Verhuur

· Nieuwe fietsen

· Tweedehands fietsen

Service en kwaliteit,

dat is waar ik voor strijd!

Goed 
gereedschap

is het  halve werk!
Goorsteeg 19
6741 TB Lunteren
Tel: 0318-482726
Mob.: 06-20749849    
info@bassalunteren.nl
www.bassalunteren.nl

&nieuwgebr
uikt



“Rond de Maranathakerk”

12 februari 2020 37

De Stroet 32 - 6741 PT Lunteren
Tel. 0318 48 39 07 - Fax (0318 48 60 82

Email: info@toptransporten.nl

www.jbtech.nl

JBTech Veenendaal B.V. 

Lunet 16

3905 NW Veenendaal

T 0318-506134

F 0318-514556

Henk van Donkelaar Tweewielers

Dorpsstraat 172, 6741 AR Lunteren

· Reparatie

· Verhuur

· Nieuwe fietsen

· Tweedehands fietsen

Service en kwaliteit,

dat is waar ik voor strijd!

Goed 
gereedschap

is het  halve werk!
Goorsteeg 19
6741 TB Lunteren
Tel: 0318-482726
Mob.: 06-20749849    
info@bassalunteren.nl
www.bassalunteren.nl

&nieuwgebr
uikt



“Rond de Maranathakerk”

38 Rond de Maranathakerk

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. 

Christelijke scholen voor
eigentijds onderwijs.

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

Postbus 131     /     6740 AC Lunteren     /     info@smdb-lunteren.nl     /     www.smdb-lunteren.nl

Kerkhoflaan 27, Tel.: 0318 - 482122

Tel.: 0318 - 484061, Tel.: 0318 - 487605

Postweg 7, Tel.: 0318 - 482526

Kruisbeekweg 45, Tel.: 0318 - 482204Nederwoud

De Bron

De Wegwijzer

Peuterspeelzaal 
Benjamin

EERSTE LUNTERSE BEGRAFENISONDERNEMING

W.H. Dekker
Rouwcentrum
Stijlvolle verzorging van begrafenissen. 
Verkoop grafmonumenten.

Rouwcentrum voor opbaren, 
condoleantiebezoek, 
rouwdiensten en koffietafels

Oostelijke Parallelweg 4
6741 CT Lunteren

Tel. (0318) 483 502
b.g.g. (0318) 482 323

Fax (0318) 483 752
Mob. Tel. (0620) 132832

Vrijblijvende offerte voor:

- binnen- / buitenwerk

- wandafwerking

- beglazing

Dorpsstraat 126-128
66741 AP Lunteren
Tel. (0318) 48 22 96
Fax (0318) 48 60 97
www.schildersbedrijfvandekaa.nl

www.uniplan.nl

contactadverts-Okt.-2006  16-10-2006  13:36  Pagina 12    (Zwart/Process Black Plaat)

Gas
Water
Sanitair
C.V.

Zinkwerk
Dakbedekking

Sfeerverwarming

Thorbeckestraat 5
6741 XG Lunteren

Tel.  0318 - 624337
Mob. 06 27 23 51 75
www.rvandenberg.nl
info@rvandenberg.nl

Gas
Water
Sanitair
C.V.

Zinkwerk
Dakbedekking

Sfeerverwarming

Thorbeckestraat 5
6741 XG Lunteren

Tel.  0318 - 624337
Mob. 06 27 23 51 75
www.rvandenberg.nl
info@rvandenberg.nl
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Zinkwerk
Dakbedekking

Sfeerverwarming
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Dorpsstraat 187 - 6741 AG  Lunteren
Tel. (0318) 48 44 00 - Mobiel (06) 30 70 96 33

Uw advertentie hier?

Neem contact op met het
College van Kerkrentmeesters

cvk@maranathakerk.net
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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

Wij zijn er
voor u.

   Team Monuta Hofrust

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. 

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

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.cnsde-
triangel-lunteren.nl.	In	2018	hebben	we	zelfs	het	predikaat	‘Excellente	
School’ mogen ontvangen
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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

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

* Strandvakanties

* Rondreizen

* Stedentrips

* Wintersport

* Cruises

* Actieve vakanties

* Teambuilding

* Huwelijksreizen

* Treinreizen

* Sportreizen



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

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

* Strandvakanties

* Rondreizen

* Stedentrips

* Wintersport

* 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”    NL54RABO0337500398

Diaconie
Diaconie Herv. Gem. “Maranathakerk”   NL93RABO0337517932

Z.W.O. - commissie
Z.W.O.-cie “Maranathakerk”     NL82RABO0337512795

Z.W.O. - project
Z.W.O.-project      NL58RABO0337578508

Jeugdraad
Jeugdraad Herv. Gem. “Maranathakerk”   NL14RABO0337575614

Werkgroep Libanon
Werkgroep Libanon      NL79RABO0337403724



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


