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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 

Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. Luister naar Hem ( Matteüs 
17:5) 

Soms ben je in een donkere kamer waar je maar met moeite een hand voor 
ogen kunt zien. En wanneer er dan een luik open gaat en het zonlicht komt 
vol binnenvallen word je verblind door de felheid  van het licht. Zo gaat in het 
Evangelieverhaal van de verheerlijking op de berg een gordijn open en krijgen 
we een blik in de hemelse werkelijkheid.  De heerlijkheid van God omstraalt 
en doorstraalt Jezus en zet ons in het volle licht. Zijn leven is transparant tot 
op God, ja zo is Hij één met de Vader. 

We komen Jezus tegen op weg naar 
Jeruzalem, op weg naar de plaats van 
zijn lijden en zijn dood. Een weg, die 
naar de ondergang leidt en Zelf weet Hij 
dat. Hij heeft begrepen dat alleen dit de 
weg is, die naar het leven leidt en dat 
Hij deze weg moet gaan omwille van het 
kwaad, van ziekte en lijden. Alleen zo 
kan er nieuw leven ontstaan. Het is een 
weg van neergang, van de veertig da-
gen, van de Pass-over, de weg door het 
water van de dood heen. Midden op die 
weg staat dan deze heilige berg, waar 
Hij met zijn discipelen naar toe gaat. 

De berg is een plek van Godsontmoeting, 
van de verborgen omgang tussen Jezus 
en zijn Vader. In deze geschiedenis 
echoot het Oude Testament mee. De 
berg Sinaï, de berg Horeb, en deze berg, 
die in de traditie de berg Tabor is gaan 
heten zijn ‘dunne plekken waar de he-
mel de aarde raakt.  Op die berg gaat 
Gods gordijn open en straalt Gods licht 
door Jezus heen. Hij ondergaat een me-
tamorfose: zijn gezicht als de zon, zijn 
kleren als het licht, een verandering uit 
den Hoge. Op weg naar zijn lijden wordt 
Jezus verheerlijkt. We zien hem in Zijn 
verheerlijkte gestalte, we zien Hem in 

hemels licht, we krijgen een voorproef-
je van de opstandingswerkelijkheid te 
zien. 

Dan verschijnt in dit lichtende en he-
melse tafereel een lichtende wolk, die 
een Goddelijke tent is voor Jezus. De 
wolk is de aanwezigheid, de presentie 
van God, zoals destijds in de woestijn 
bij de berg Sinaï. In een wolk… Zo was 
God bij het volk Israël. Openbaring en 
verhulling tegelijk. Zo wordt ons een 
blik in de werkelijkheid van God gegund. 
Hij is er, maar je hebt er geen grip op. 
Je weet je omgeven door God, maar je 
krijgt er geen vat op. “Ik ben erbij zo-
als ik erbij zal zijn”, is de echo van zijn 
Naam.  

Wij kunnen God niet zien, maar we 
worden door Hem omvat, omgeven. 
En we horen een Goddelijke stem, een 
Goddelijke bevestiging, zoals destijds 
bij Zijn doop in de Jordaan: Dit is mijn 
geliefde Zoon, in wie ik een welbehagen 
heb. We worden getuige van de intimi-
teit tussen Vader en Zoon, de unieke 
band die Jezus met Zijn Vader heeft. 
Hij is de nieuwe mens bij uitstek, Hij 
is wat wij niet konden worden. De Stem 
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uit de wolk onderstreept Hem, evenals 
bij Zijn doop. Dit Evangelie is ons ge-
geven als bemoediging. Ik denk aan die 
prachtige woorden van Augustinus, die 
ik regelmatig hoor in de viering van de 
Eucharistie, wanneer ik in het klooster 
ben: “Ontvang wie je bent en word wie 
je ontvangt”. Ontvang dit brood als li-
chaam van Christus, en ja, daarmee krijg 
je deel aan Hem en je mag worden zoals 
Hij. Zó mag je ontvangen de heerlijk-
heid van Christus. Zo luisteren en kij-
ken we mee met de discipelen: je mag 
ontvangen wie je bent in Christus: Gods 
geliefde zoon, Gods geliefde dochter. De 
hemelse werkelijkheid die Hem omvat is 
ook de werkelijkheid, die om mij heen is 
en waarvan ik soms een lichtstraal mag 
zien en ervaren.  

Wat voor Jezus geldt, schenkt God ook 
aan ons. Deze woorden van God mogen 
door Gods Geest ook in onze geest re-
soneren:   Ik ben Gods geliefde Zoon, 
Dochter. Wat voor Jezus Christus geldt, 
geldt ook voor mij. Wij zijn geborgen in 

Zijn werkelijkheid.   Zijn verheerlijking 
opent ook voor ons een weg naar Gods 
lichtende werkelijkheid. In Hem ontvan-
gen we Gods grote liefde en worden we 
met zijn licht omstraald. Maar nu wordt 
er nog iets bij gezegd: Luister naar Hem. 
Een Goddelijke handtekening onder al-
les wat Jezus heeft gezegd en te zeggen 
heeft. Jezus staat in de lijn van Mozes 
en Elia, Zijn woorden hebben gezag, 
wijzen ons de weg naar het leven. 

De woorden van Jezus in het Evangelie 
brengen ons het heil. Daarmee worden 
we midden in deze veertigdagentijd op 
de weg van de navolging geplaatst. Een 
weg waarin Jezus ons voorgaat en ons 
een weg wil wijzen, ook wanneer die 
weg door het lijden heengaat. Deze weg 
begint altijd en elke dag weer met luis-
teren, stil worden voor hem, Zijn woor-
den ontvangen en ernaar leven.  

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig le-
ven, tot wie zouden wij anders gaan! 

Kees Verduijn 

Erediensten 

Zondag 15 maart
09.30 uur de heer Alex Brinkman, Lunteren 3de zondag 40 dagen tijd
19.00 uur ds. L.J. van Lingen
 Collecten: 1. Edukans 
  2. Kerkrentmeesters

Zondag 22 maart
09.30 uur de heer J. Kroon 4de zondag in 40 dagen tijd
19.00 uur prop. A.J. Treur, Vinkeveen
 Collecten: 1. Vrienden van De Hoop 
  2. Kerkrentmeesters
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Zondag 29 maart
09.30 uur ds. A. Juffer  5de zondag in 40 dagen tijd
19.00 uur ds. Scheltens-Ritzema Gez. jeugdienst in de Ger. Kerk
 Collecten: 1. Stichting Gave 
  2. Kerkrentmeesters
  3. Renovatie tuin van de pastorie
Zondag 5 april
09.30 uur ds. C. Hendriks  Palmzondag, 6dezondag 40 dagen tijd
19.00 uur ds. F.A. van Velzen, Amersfoort 
 Collecten: 1. Stichting JOP Jong Protestant 
  2. Kerkrentmeesters

Vrijdag 10 april    
19.30 uur ds. W. Schaap  Goede Vrijdag, Viering Heilig Avondmaal

Zondag 12 april
09.30 uur ds. T. Schutte, Bennekom 1ste Paasdag
 Collecten: 1. N.n.b.
  2. Kerkrentmeesters

Maandag 13 april
09.30 uur de heer J. Kroon 2de Paasdag, Zangdienst
 Collecten: 1. N.n.b  
  2. Kerkrentmeesters

Kindernevendienst 

Rooster ´vertel het maar´
Datum Lezen Onderwerp
15 maart L4  Matt. 26:57-68  Jezus veroordeeld door de Joodse Raad
22 maart L5  Matt. 27:11-14, 19-26  Pilatus spreekt geen recht 
29 maart L6 Matt. 27:33-44  Jezus aan het kruis bespot 
5 april L7 Matt. 27:45-56, 62-66  Jezus sterft en zijn graf wordt bewaakt 
12 april  Matt. 28:1-10  Jezus opgestaan uit de dood

Bloemendienst 

Rooster
15 maart Ria Brinkman   Piet de Groot
22 maart  Teuni van de Hoef   Dhr. De Koning 
29 maart  Gerrie Lagerweij   Mw. Lijbers 
5 april Mw. Mulder   Nellie Scherrenburg 
12 april  Anneke Smolders   Jolanda van der Vlies
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Seniorenmiddag

Seniorenmiddag 26 maart – De 
zeven kruiswoorden 

Donderdagmiddag 26 maart a.s. is 
er weer een seniorenmiddag in de 
Maranathakerk (14.30 uur – 18.00 uur).
Deze middag hoopt ds. Maliepaard 
(Barneveld) bij ons te gast te zijn. In de 
achterliggende jaren heeft hij de zeven 
kruiswoorden van Jezus geschilderd. 
Deze schilderijen zal hij ons laten zien, 
daarbij zal hij het een en ander vertel-
len over Jezus’ laatste uren aan het 
kruis. Aan het einde van de middag is er 

een uitgebreide broodmaaltijd. Indien u 
graag mee-eet, laat het dan even we-
ten aan Geurtje van Engelenhoven (48 
42 86) of Ali Bol (30 15 68). Ook voor 
vervoer kunt u zich bij hen aanmelden. 
Alle ‘senioren’ zijn van harte welkom! 
Cock Kroon  

Bij de kerkdiensten

We zijn in de 40 dagen tijd, op weg 
naar Pasen, het grote feest van de ker-
ken. Het volgend kerkblad verschijnt 
vlak voor Pasen, daarom wil ik nu al 
vast de diensten op de beide Paasdagen 
onder uw aandacht brengen. Op eerste 
Paasdag werkt het project koor onder 
leiding van Jan Hendrik van Schothorst 
mee. Op tweede Paasdag is er een zang-
dienst waaraan het Interkerkelijk man-
nenkoor De Schaffelaar, onder leiding 
van Gusanne v/d Brink,   medewerking 
verleent. In deze dienst zingen we uit 
diversen bundels bekende liederen. In 
beide diensten bent u van harte wel-
kom, de diensten beginnen beide om 
9.30 uur. 
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Bij de collecten  

Zondag 15 maart 2020, 
Edukans 

Een kind dat leert, is een kind met kan-
sen. Op school leer je veel meer dan 
lezen, schrijven en rekenen. Je leert er 
voor jezelf opkomen, vriendschappen 
aangaan en relaties ontwikkelen, zui-
nig zijn op je lichaam. En natuurlijk: je 
talenten ontwikkelen. Wat je op school 
leert, is voor altijd. 

Edukans werkt in ontwikkelingslanden 
aan het best mogelijke onderwijs voor 
kinderen. Onderwijs op veilige scholen 
met goede docenten en vakopleidingen 
met zicht op werk. Investeren in le-
rende kinderen is ontzettend effectief. 
Eén jaar extra onderwijs levert op latere 
leeftijd 10% meer inkomen op. En dat 
een heel leven lang. Voor meer informa-
tie: https://www.edukans.nl/ 

Zondag 22 maart 2020, 
Vrienden van De Hoop 

De Hoop helpt mensen op weg naar een 
nieuw leven. Mensen die niet meer we-
ten hoe ze verder moeten, door versla-
ving of psychische problemen, krijgen 
bij De Hoop uitzicht op een nieuw be-
staan. Voor veel van hun werk zijn ze 
afhankelijk van giften, zoals de christe-
lijke onderdelen van het werk. Dankzij 
uw betrokkenheid kan De Hoop zich blij-
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ven inzetten voor mensen die dit hard 
nodig hebben. Dank u wel! Meer weten? 
Kijk op vriendenvandehoop.nl.  

Zondag 29 maart 2020, 
Stichting Gave 

Een groep jonge christenen voelde zich 
in 1992 geroepen met Gods liefde naar 
vluchtelingen om te zien. In die peri-
ode kwamen er veel vluchtelingen naar 
Nederland. Er bestond een lacune: veel 
vluchtelingen werden niet bereikt met 
het Evangelie. Ook bleken kerkelijke ge-
meenten in veel plaatsen behoefte te 
hebben aan hulp en advies. Hun eigen 
ervaringen gebruikten zij om kerkelijke 
gemeenten te adviseren. Dat groeide 
binnen enkele jaren uit tot de interker-
kelijke Stichting Gave. Enthousiasme, 
gedrevenheid en praktische kennis ken-
merken Gave. Bij Gave werken ongeveer 
60 medewerkers. Zij werken verspreid 
door Nederland en ondersteunen daar 
lokaal interkerkelijk werk onder vluch-
telingen.  

Zondag 5 april 2020, Stichting 
JOP Jong Protestant 

JOP staat voor Jong Protestant. JOP 
heeft het verlangen dat elk kind en 
iedere jongere zich geliefd weet door 
God. Namens de Protestantse Kerk in 
Nederland ondersteunen zij gemeenten 
bij het jeugdwerk. JOP ondersteunt vrij-
willigers en professionals met advies en 
begeleiding, materiaal en trainingen bij 
het jeugdwerk voor kinderen en jonge-
ren binnen én buiten de kerk. 

Pastoraat 

In Memoriam
Peter van de Steeg 
Zaterdagmiddag 8 februari jl. kwam er 
plotseling een einde aan het leven van 
de heer Peter van de Steeg; toegesnelde 
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hulp en reanimatie mocht niet baten. 
Op de leeftijd van 81 jaar overleed hij 
in zijn woning aan de Otterlaan. Groot 
is het verdriet bij zijn vrouw Eefje, de 
kinderen en kleinkinderen om zijn over-
lijden. In de achterliggende periode wa-
ren er wel wat zorgen ontstaan over zijn 
gezondheid maar dit hield hij het liefste 
stil; zijn dierbaren wilde hij zo veel en 
zo lang mogelijk hiermee niet ‘belasten’. 

Dat zijn levenseinde zo dichtbij was had 
niemand kunnen bedenken; ’s morgens 
werd er nog een boodschapje gedaan 
en bezocht Peter samen met Eefje de 
begraafplaats vanwege de sterfdag van 
hun kleinzoon Stijn van de Steeg die 22 
jaar geleden overleed. Op de rouwkaart 
kwam een gedichtje te staan waarin ‘het 
samen’ benadrukt werd: ‘Je staat er niet 
bij stil, maar het is een heel gemis, als 
dat “samen” uit je leven, onverwacht 
verdwenen is.’ Zaterdag 15 februari jl. 

kwamen we voor de afscheidsdienst sa-
men in de Maranthakerk. In deze dienst 
stonden we in woord en muziek stil bij 
wie Peter geweest is als echtgenoot, va-
der en opa. Te midden van tranen was 
er ook de dankbaarheid voor zijn niet 
aflatende zorg voor zijn vrouw en gezin. 

Als schriftlezing reikte Eefje ons 
Bijbelwoorden aan: ‘HEER, u kent mij, u 
doorgrondt mij’ (Psalm 139). In de ver-
kondiging overdachten we deze woor-
den. David laat zich, door middel van dit 
lied, in zijn ziel kijken en deze openhar-
tigheid vraagt om gelovige navolging. 
Juist op de drempel van dood en graf 
klonk het woord van de Levende: ‘Wie 
Mij kent, vertrouwt en gelooft, die heeft 
het eeuwige leven’ (Joh. 11:25). Na de 
afscheidsdienst hebben we het lichaam 
van Peter van de Steeg aan de aarde 
toevertrouwd. Juist op die plaats heb-
ben we God gebeden om Zijn kracht en 
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de definitieve komst van Zijn Koninkrijk. 
Wij condoleren Eefje met haar kinderen 
en kleinkinderen van harte met het 
verlies van Peter en wensen hen Gods 
troost en kracht toe op de weg die zij nu 
moeten gaan zonder hem die hen zo lief 
was. Correspondentieadres: Otterlaan 
12, 6741 VD, Lunteren. 

Cock Kroon 

In Memoriam
Cornelia Johanna van Benthem-van IJken 
Zondagavond 1 maart jl. overleed 
Cornelia Johanna van Benthem-van 
IJken op de leeftijd van 85 jaar. 

In de achterliggende vier maanden ging 
de gezondheid van Corry hard achter-
uit. Na een ziekenhuisopname volgde 
een periode in ’t Baken te Bennekom. 
De tijd daar bracht niet het gewenste 
herstel, haar lichaamskrachten namen 
af waardoor ze steeds meer verzor-
ging nodig had. Op de drempel van het 
kerstfeest verhuisde Corry terug naar 
Lunteren en betrok ze een kamer in De 
Honskamp. Haar wens om nog eenmaal 
naar Zandvoort aan zee te gaan ging, 
dankzij de Stichting Ambulance Wens, in 
vervulling. Dit deed Corry, als kind van 
het water, goed! Ze groeide namelijk op 
in Baarn in de buurt van rivier De Eem. 
In Baarn bracht Corry haar jeugd door. 
In de Pauluskerk aldaar deed ze belijde-
nis van het geloof en in dezelfde kerk 
beloofde ze op 15 augustus 1966 liefde 
en trouw aan Jan Welink. Samen kwa-
men ze in de jaren zestig naar Lunteren 
om beheerdersechtpaar te worden van 
de Elsenhoek. 
Groot was het verdriet bij Corry, Mirjam 
en Carlos toen Jan in 1986 na een 
kortstondig ziekbed overleed. In 1999 

trouwde Corry met Geert van Benthem 
maar in 2005 kwam zij opnieuw alleen 
te staan door zijn overlijden. Te midden 
van vreugde, verdriet en vragen leefde 
Corry in vertrouwen op God. 

In de dagen voorafgaande aan haar over-
lijden zei ze het meerdere malen: ‘k Stel 
mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, 
want in Zijn hand ligt heel mijn levens-
lot.’ Dit geloofsvertrouwen kwam ook 
duidelijk naar voren toen haar Bijbel en 
Liedboek geopend werden. Door middel 
van briefjes met lied- en Bijbelteksten, 
aantekeningen en gedichten gaf Corry 
aanwijzingen voor de invulling van de 
dankdienst die gehouden moest worden 
voorafgaande aan haar begrafenis. 

Op vrijdag 6 maart jl. kwamen we samen 
in de Maranathakerk. Hier was Corry vele 
jaren kind aan huis als gemeentelid. Ook 
gedurende de tijd dat ze als ouderling 
deel uit maakte van de kerkenraad toon-
de ze zich betrokken op het wel en wee 
in en buiten de gemeente. Op de dag 
van haar begrafenis werden er woorden 
van dankbare herinnering gesproken. 
Daarnaast lazen, zongen en overdachten 
we Psalm 130. In deze Psalm wordt er 
tot de Here God geroepen maar gaan-
deweg komt er ook licht en uitzicht en 
gaat het roepen over in een bevrijdende 
lofprijzing: ‘Bij de HEER is genade, bij 
Hem is bevrijding, altijd weer.’ Deze 
genade komt volledig openbaar in Zijn 
Zoon, onze Here Jezus Christus, over 
Hem lazen we in 1 Johannes 2. Voor al-
len die op Hem hopen is Hij de pleitbe-
zorger bij de Vader. 

In vertrouwen op Hem heeft Corry ge-
leefd en is zij ook gestorven. Na ons 
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samenzijn in de kerk is het lichaam 
van Cornelia Johanna van Benthem-
van IJken in de aarde gelegd op de 
Algemene Begraafplaats te Lunteren. 
Wij condoleren haar kinderen en klein-
kinderen met het verlies van deze lieve 
en zorgzame moeder, schoonmoeder en 
oma. Wij wensen hen Gods kracht en na-
bijheid toe. Correspondentieadres: fam. 
Hunze, Marskamp 27, 6741 SB Lunteren. 

Cock Kroon 

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 ondergenoemde broeders en 
zusters horen. Daarnaast zal een blijk 
van medeleven hen zeker goed doen!  

We leven blijvend mee Jantine 
Kamphorst - van Kranenburg (Spoorwiel 
26, 6741 ZK) in de zorgen aangaande 
haar gezondheid. In onze gedachten en 
gebeden denken we uiteraard ook aan 
Gerjan, de kinderen en nabije familie. 

Mw. Truus Bos verblijft al geruime tijd 
in ‘t Baken (Barones van Lyndenlaan 
69, 6721 PK, Bennekom). Het verblijf 
daar en het grotendeels afhankelijk zijn 
van zorg valt haar zwaar. Ook leven we 
mee met haar huisvriendin Diny Eilander 
(Oranjestraat 22, 6741 CW). 

Mw. Laura Beek (Reeënlaan 48, 6741 
AX) kreeg een zorgvol bericht naar 
aanleiding van het borstbevolkinson-
derzoek. Na verdere onderzoek kwamen 
kwaadaardige cellen in een lymfeklier 
aan het licht. Hierdoor werd de borst-
operatie uitgesteld en werd besloten om 
eerst te gaan starten met chemokuren. 
Naast de zorg en onzekerheid die dit al-
les met zich meebrengt is er toch ook de 
dankbaarheid voor de huidige gezond-
heidssituatie van Jan. Ondanks de nier-
dialyse lukt het hem om weer een deel 
van zijn werk op te pakken.    

Mw. Jannie van den Hudding (Van 
Hogendorpstraat 35, 6741 WH) was ge-
ruime tijd in Norschoten te Barneveld. 
Sinds kort is zij weer thuis. Dit bete-
kent niet dat de zorgen aangaande haar 
mobiliteit en vitaliteit voorbij zijn. Er 
wordt gewacht op woonruimte in De 
Honskamp. 
 
Mw. Wallet – van de Pol (Hulweg 54) 
kwam thuis ten val en werd na een op-
name voor verzorging en therapie over-
gebracht naar Norschoten Barneveld 
(Klaverweide 1, 3773 AW, Barneveld).  

Mw. Bep Huigenbos (Schuurmanskamp 
16, 6741 SE) kreeg een nieuwe heup. 
Deze ingreep ging voorspoedig waar-
door zij al snel weer thuis was bij haar 
man Gert.  
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Mw. Ria Blankespoor (Wilbrinkstraat 
2-6, 6741 DG) liep een schouderbreuk 
op bij een val. Hiervoor onderging ze 
een operatie in het ziekenhuis. De ko-
mende tijd zal in het teken staan van 
revalidatie. 

Mw. Bep van ’t Veld (Zwartewater 18, 
674 1 EP) kampt al geruime tijd met 
lichamelijke en mentale klachten. 
Hierdoor lukt het al geruime tijd niet 
om de kerkdienst op zondag te bezoe-
ken. Gelukkig is er in de achterliggende 
weken sprake van verbetering in haar 
situatie. We hopen en bidden dat dit 
herstel zich doorzet. Zowel Bep als haar 
man Jan ervaren dit (voorzichtige) her-
stel als zegen van God.
  
Mw. Beppie Lijbers (Hillegondalaan 11, 
6741 DP) heeft al een aantal maanden 
aanhoudende pijnklachten. Deze pijn 
beperkte haar zeer in haar bewegings-
vrijheid. Uit onderzoek bleek dat de pijn 
veroorzaakt werd door een versleten 
heup. Woensdag 11 maart jl. heeft zij 
daarom heupoperatie ondergaan. Wij 
hopen met Beppie en met haar man 
Bertus op een voorspoedig herstel. 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

Nieuw ingekomen 
Een hartelijk welkom voor de familie van 
Hunen die in het najaar van 2019 is  ko-
men wonen aan De Kweek 19. Na een 

lange periode van verbouwen hebben zij 
zich gesetteld in Lunteren. De heer en 
mevrouw van Hunen komen uit de her-
vormde PKN-gemeente in Ede. We hopen 
dat zij zich spoedig thuis gaan voelen in 
onze Maranathagemeente. 

Vanuit de Kerkenraad 

Ambtsdragersverkiezingen - 
vacatures in de kerkenraad

In de Grote Kerkenraadsvergadering van 
3 maart j.l. is gesproken over de hui-
dige en de komende vacatures binnen de 
kerkenraad. Momenteel zijn er twee va-
catures in het college van Ouderlingen. 
Daarnaast heeft Br. Marco Bouw aange-
geven niet herkiesbaar te zijn, waarmee 
we in totaal op drie vacatures komen.   
  
Binnen het college van Diakenen heeft 
zr. Henny Neutel aangegeven herkies-
baar te zijn, waarvoor we haar (en Hem) 
dankbaar zijn. In de vergadering is be-
sloten verkiezingen uit te schrijven wel-
ke in een Grote Kerkenraadsvergadering 
van 14 april zullen plaatsvinden.   
  
Voor de volgende vacatures worden 
ambtsdragers gezocht: 

Vacature/
Ambt     

Huidige 
ambtsdrager 

Ouderling  sectie 2    Vacant 

Ouderling  sectie 4   Br. Bouw 

Ouderling  sectie 5   Vacant 

De invulling van de vacatures gebeurt 
door de Grote Kerkenraad middels 
ambtsdragers verkiezingen, op grond 
van kandidaten die zijn voorgedragen 
vanuit de gemeente. U bent hiertoe van 
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harte uitgenodigd! In de hal van de kerk 
en via een link op de website treft u een 
formulier aan voor de voordracht van 
kandidaten. 

U kunt dit invullen en in de daarvoor 
bestemde doos op de tafel in de hal van 
de kerk deponeren. Deze doos zal daar 
vanaf zondag 8 maart staan. Denkt en 
bidt u mee voor de invullingen van deze 
vacatures? En lever uw voordracht van 
kandidaten uiterlijk zondagavond 22 
maart in.  
Natuurlijk kunt u het formulier ook in-
leveren bij het scribaat, Martin & Gerda 
van de Bunt Kastanjelaan Oost 21 
Lunteren. 

Het Scribaat,
Martin van de Bunt 

Doopdienst en doopcatechese  
De eerstvolgende doopdienst staat ge-
pland voor zondag 19 april. Ds. Hansum 
uit Amersfoort hoopt in deze dienst 
voor te gaan. De voorbereidende doop-
catecheseavonden zijn op donderdag 26 
maart en donderdag 2 april van 20.00 
tot 21.30 uur in onze kerk.  Mochten er 
ouders zijn die hun zoon/dochter ten 
doop willen houden op deze zondag dan 
is het heel fijn als jullie je even aan-
melden via jeugdouderlingen@maranat-
hakerk.net. 

Een brief van ds. Steenkamp.... 
Groot Nieuws  
Afgelopen weekend viel het mij op hoe 
klein onze wereld is. Soretha en ik zit-
ten rustig op onze patio en praten 
met onze kinderen en vrienden terwijl 
er wereldwijd angst en onzekerheid is 
over het Coronavirus. De ironie is dat, 
hoewel er momenteel geen gevallen in 

Zuid-Afrika worden gemeld, op elk mo-
ment kan worden aangekondigd dat er 
een geval is en we niet zeker zijn of we 
voorbereid zijn voor de gevolgen ervan 
in ons land. Terwijl de zon fel schijnt en 
onze kinderen vrolijk lachen, realiseer ik 
me dat er op dit moment iemand anders 
in de wereld staat naast een geliefde die 
net is overleden aan het virus. 

Groot nieuws, wat mij raakt en waardoor 
ik mij ineens minder op mijn gemak 
voel. Hoe Groot is het goede nieuws van 
de liefde van Jezus dat ik elke dag in 
mijn hart meedraag? Er moet toch een 
manier zijn waarop ik het kan vertellen 
zodat de hele wereld erover kan horen? 
Misschien kan ik het goede nieuws van 
mijn geloof op de hoek van de straat 
delen (misschien ook niet, want men-
sen zullen misschien denken dat ik gek 
ben). Misschien zou ik ernstiger in de 
kerk moeten prediken (misschien niet, 
want de jongeren zouden kunnen afha-
ken). Of ik zou talloze brieven of boeken 
kunnen schrijven (misschien niet, om-
dat iemand dan denkt ik me alleen maar 
slim wil voordoen). Maar ergens moet er 
een plek zijn, om mijn Grote nieuws te 
kunnen verspreiden. 

In de technologie-industrie spreken 
ze niet langer van de wereld als een 
“Global Village”, maar is het een “Global 
Mall” geworden. Alles is zo klein en 
dichtbij ons, zelfs het vreselijke nieuws 
dat de wereld verlamd is door een klein 
virus. Waar ga ik heen met mijn Grote 
nieuws? De profeet Joel heeft een ant-
woord dat best haalbaar klinkt: “Vertel 
het aan je kinderen en laat het hun kin-
deren en hun nakomelingen weer ver-
tellen!” (Joël 1: 3). De boodschap van 
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Jezus ‘liefde en genade moet ook wor-
den gehoord in het hart van de kleinste 
kinderen, en het moet binnenkomen bij 
de meest opstandige tiener. Misschien 
moet ik het nieuws op de radio even 
negeren en rustig bij mijn vrouw en kin-
deren zitten om met hen te bidden voor 
mensen die in deze onzekerheid moeten 
leven. 

Jacques Steenkamp 

Huiskamergesprekken 
Wijksectie 8  
In overleg met de pastorale medewer-
kers heb ik besloten om de huiskamer-
gesprekken te verplaatsen naar het be-
gin van het winterwerk. Dit betekent 
dat u in september 2020 een uitnodi-
ging krijgt. Een hartelijke groet, uw wij-
kouderling, 

Marian Goor.  
 
Wijksectie 9: 
Pastoraalmedewerker: Ali Bol 
op woensdag 18 maart a.s. is er voor 
de bewoners van de Hulweg een huis-
kamergesprek bij de familie Bol aan 
de Hulweg 45. inloop vanaf 19:45 en 
we starten om 20:00. U krijgt hier ook 
een persoonlijke uitnodiging voor. Uw 
wijkouderling, 

Jan Bos 
 
Sectie 10 
Pastoraal medewerker: Frederiek 
Middelink 
Op donderdag 26 maart a.s. is er voor de 
bewoners van Klokkegat, De Kweek en 
Zwartewater een huiskamergesprek bij 
de familie Boom, De Kweek 27. Inloop: 
19.45 u., start 20.00 uur. U krijgt hier-
voor nog een persoonlijke uitnodiging. 

Bert Hazeleger

College van Diakenen 

Verantwoording
Collecten februari 2020
De volgende collectes zijn ontvangen in 
de maand februari 2020
02-02 Boerengezinnen € 441,31
 in Oeganda
09-02 Wycliff € 601,05
16-02 Meet-Inn € 724,25
23-02 Vluchtelingenwerk € 454,06
 Nederland

Giften februari
Bloemenpotje  € 113,55   
Projectbussen € 200,60
Opbrengst Seniorenmiddag € 25,05

De volgende giften zijn binnengekomen 
via Cock Kroon
- Bloemenpotje diaconie € 10,00
- Tijdens bezoekswerk € 25,00
Ook is er een gift binnengekomen van 
een meelevend echtpaar voor de diaco-
nie  € 500,-

Hartelijk dank voor uw gaven,
Chris van den Heuvel, diaconie

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.  
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Hulp in Praktijk
Diakenen zeggen soms: we (onze ge-
meenteleden) willen graag mensen in 
hun omgeving helpen, als dat nodig is. 
Maar hoe weten we waar in de buurt de 
vragen spelen. Hulp in Praktijk is daar-
voor het hulpmiddel. Gemeenteleden 

melden   zich aan via de 
website. 

Daarnaast kun je ook ge-
woon deelnemer van de 
hulpdienst van je eigen 
kerk/gemeente blijven. 

Mensen, die door beperking in gezond-
heid en sociaal netwerk kleine klussen 
zelf niet kunnen doen, melden de vraag 

bij Hulp in Praktijk. Via 
een zoeksysteem op 
postcode wordt de hulp-
vrager en hulpbieder 
(uit een van de kerken) 
aan elkaar gekoppeld. 
Hulpverleners weten van het HiP aan-
bod zodat zij -als ze bij mensen deze 
zorg zien- kunnen helpen de vraag bij 
HiP aan te melden. En via HiP kunnen 
christenen beter dienstbaar voor de 
buurt zijn. 
Ella Marchal is de coördinator van HiP-
Ede. www.hipede.nl 

HiP inloopspreekuur.
Niet iedereen snapt brieven of kan goed 
met de computer overweg. Maar voor 
toeslagen, bereken uw recht, kwijt-
scheldingen enzovoorts moet een bur-
ger wel het een en ander kunnen. Via 
het inloopspreekuur zijn vrijwilligers 
beschikbaar om burgers met dit soort 
kleine administratieve vragen te helpen. 
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Het spreekuur zit in het DPE kantoor, 
Posthoornstraat 8. Het is op dinsdag en 
donderdag van 10-12 uur geopend. Met 
grote regelmaat is er aanloop. Ouderen, 
mensen met weinig computervaardig-
heid of minder taalvaardig, allochtone 
mensen etc. komen en worden zo goed 
mogelijk geholpen. En als de vraag te 
groot is voor het inloopspreekuur, dan 
is de vraag overhevelen naar Hulp in 
Praktijk een goed alternatief zodat men 
toch geholpen wordt. 
Teus Hubert is aanspreekpunt voor het 
inloopspreekuur. 

Lunteren Geletterd 
Het project Lunteren Geletterd is in-
middels een aantal maanden onderweg, 
u hebt het op de website kunnen le-
zen. Vanaf maart gaan we starten met 
een flink aantal activiteiten om het 
belang van lezen, schrijven, rekenen en 
goede digitale vaardigheden nog verder 
onder de aandacht te brengen.  

We gaan in Lunteren bijvoorbeeld voor-
lezen op basisscholen, peuterspeelza-
len, BSO’s en consultatiebureaus.  Ook 
gaan we wekelijkse themacafés organi-
seren, waar iedereen terecht kan voor 
een kop koffie, een praatje en gezellig-
heid, maar ook met vragen over finan-
ciën & administratie, gemeentelijke re-
gelingen & ambtelijke brieven, digitale 
zaken en begeleiding van schoolactivi-
teiten, zoals spreek- en boekenbeurten, 
huiswerk, enz.  Voor de invulling van 
deze activiteiten zoeken we uw hulp. 
Wilt u een half uurtje (of vaker) in de 
week voorlezen aan kinderen?  

Heeft u kennis van het voeren van een 
administratie en/of fiscale zaken en wilt 

u die kennis een avond in de maand 
delen door het beantwoorden van vra-
gen? Weet u alles van de werking van 
computers en wilt u die kennis een 
avond in de maand delen door het be-
antwoorden van vragen daarover? Wilt u 
een avond in de maand ouders helpen 
met het ondersteunen van hun kinderen 
bij hun schoolwerk?  Of kent u iemand 
anders die met dit soort activiteiten zou 
willen helpen? Dan horen we heel erg 
graag van u!  Als u iets voor Lunteren 
Geletterd kunt betekenen, neem dan al-
stublieft contact met me op via telefoon 
06 1500 4303 of E-mail corinevanruis-
sen@corcore.nl.  We kijken uit naar uw 
reactie!  Dit project wordt ondersteund 
door De Vluchtheuvel Lunteren. 

College Kerkrentmeesters 

Verantwoording collecten  
De volgende collectes zijn ontvangen in 
de maanden  januari en februari 2020. 
05-01 2x  €  384,96 
12-01 2x  €  450,33 
19-01 2x  €  391,70 
26-01 2x  €  688,60 
02-02 2x  €  325,67 
09-02 2x  €  264,70 
16-02 2x  €  618,41 
23-02 2x  €  435,55 

Via de heer Van den Top hebben wij een 
gift ontvangen van € 10 voor de kerk, 
via de heer Kroon een gift van € 20 voor 
geluidsinstallatie en een gift van € 25 
voor de kerk en via mevrouw Vlastuin € 
25 voor de kerk. Hartelijk dank voor alle 
gaven die wij in de maanden   januari 
en februari  hebben ontvangen. Namens 
College van Kerkrentmeesters, Henk van 
Voorst, penningmeester 
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Stand maandelijkse 
deurcollecte 

Het doel van de derde collecte was voor 
initiatieven ter verduurzaming van de 
kerk.  De eindstand van dit project is   
€ 3.710,51.  Vanaf januari 2020 is er 
een nieuw doel voor de derde collecte, 
n.l. de renovatie tuin van de pasto-
rie. Met de collecte van 26 januari 2020 
is € 534,10  en op 23 februari 2020 € 
265,63.  De tussenstand komt hiermee 
op € 799,73. De volgende derde collecte 
wordt gehouden op 29 maart 2020. 

Namens College van Kerkrentmeesters 
hartelijk bedankt voor uw gaven.
Henk van Voorst, penningmeester 

Interne verbouwing van onze 
kerk 

Enige tijd geleden we zijn begonnen met 
het maken van plannen om onze kerk te 
moderniseren   en om de verkeersstro-
men bij de ochtend diensten wat meer 
te stroomlijnen. 

Met name de toiletten maar ook de keu-
ken is erg verouderd en dringend toe 
aan vernieuwing, daarnaast is duur-
zaamheid, het verantwoord omgaan met 
energie en water er de laatste jaren bij 
gekomen. Met de volgende doelstellin-
gen zijn we aan de slag gegaan: 
- Renovatie van de toiletten en keu-

ken. 
- Verbeteren van de verkeerstromen. 
- Verduurzamen van onze kerk. 
- Vergroten garderobe capaciteit. 

Op de tekening kunt u zien wat we van 
plan zijn en in het kort een uitleg hier-
bij: 

- We verleggen de uitgang van de zij 
zaal. 

- Geven de garderobe een andere 
plaats met meer capaciteit. 

- Verplaatsen de toiletten naar de na-
dere kant van de gang  waar nu de 
berging zit. 

Gelijktijdig met bovengenoemde werk-
zaamheden zal de ontmoetingsruimte 
bij de hoofd ingang voorzien worden 
van een nieuw plafond en vloer en zal 
de kleurstelling aangepast worden. 
De verlichting zal uitgevoerd worden in 
LED en het sanitair zal waterbesparend 
worden. 
 
Voor deze verbouwing hebben we als 
CVK een bouwteam samengesteld welke 
bestaat uit: 
- René Merison als bouwkundig advi-

seur. 
- Bouwbedrijf Stomphorst 
- Hartkamp installaties  
- Van Maanen techniek  
- Cor Scherrenburg   namens de kos-

ters. 
- Ondergetekende namens het CVK. 
 
Dankzij de mooie opbrengsten van de 
kerkbalans de laatste jaren kunnen we 
het begrote bedrag voor deze renovatie  
uit de reserveringen betalen dus gaat 
niet ten koste van de exploitatie, tevens 
zal een deel van de maandelijkse deur 
collecte bestemd voor verduurzaming   
van onze kerk hiervoor gebruikt wor-
den. We zijn de gemeente erg dankbaar 
dat dit zo mogelijk is. De uitvoering 
staat gepland om te starten in de weken 
na de Pasen en om voor de start van 
het winter seizoen 2020-2021 klaar te 
zijn. Als eerste zullen de nieuwe toilet-
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ten gemaakt worden en daarna de rest 
zodat we tijdens de verbouwing normaal 
de toiletten kunnen blijven gebruiken. 
We ontkomen niet aan overlast maar we 
zullen er alles aan doen om dat binnen 
de perken te houden, wij danken u alvast 

voor het begrip en medewerking. Op de 
publicatieborden komt de tekening ook 
nog te hangen, mochten er vragen zijn 
spreek me dan gerust aan. 

Namens College van Kerkrentmeesters, 
Kees Zandsteeg 

ZWO commissie

Van de ZWO diakenen 
Sinds enige tijd hebben we een nieuw 
spaardoel voor de projectbussen. 

‘KERKEN GEVEN KINDEREN EEN 
TOEKOMST’ IN MOLDAVIÉ 

Via Kerk in Actie willen we de kerken in 
Moldavië steunen bij hun streven om die 
kinderen op te vangen, die in armoede 
en in gebroken gezinnen opgroeien. Zij 
missen in hun jeugd vaak essentiële 
zaken, zoals goed en veilig onderdak, 
gezonde relaties en onderwijs. Moldavië 
is en klein land tussen Oekraïne en 
Roemenië en is één van de armste lan-
den van Europa. Het werkloosheidcijfer 
is er erg hoog. Wanhopig zoeken volwas-
senen dan ook werk in het buitenland 
en laten ze hun kinderen  achter onder 

de hoede van grootouders of andere fa-
milieleden. Ook zijn er veel huishoudens 
waar het oudste kind verantwoordelijk 
is voor de zorg van de jongere kinderen. 
Duizenden kinderen groeien zo op in 
een onveilige situatie, zonder liefde en 
aandacht van een volwassene, die hen 
begeleidt naar volwassenheid. 
Sinds 2004 vangen plaatselijke kerken 
in samenwerking met Youth for Christ 
bovengenoemde kinderen op in een 
buitenschoolse opvang. De kerken zor-
gen voor de ruimte en de vrijwilligers.  
Youth for Christ zorgt ervoor, dat de 
vrijwilligers worden opgeleid, zodat er 
een goed educatief programma ligt om 
mee te werken.  Het doel van dit pro-
gramma is, dat de kinderen zichzelf ont-
wikkelen en hun talenten ontdekken en 
leren gebruiken, zodat ze, als ze later 
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volwassen zijn, ze andere keuzes kun-
nen maken dan hun ouders.  
In de centra leren ze hoe groot Gods 
liefde is, er is aandacht voor hun emo-
tionele en sociale ontwikkeling en er 
wordt gewerkt aan hun zelfvertrouwen. 
Ook het aanleren van praktische vaar-
digheden maakt deel uit van het pro-
gramma. Alle activiteiten in de dagcen-
tra hebben tot doel bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de kinderen en tevens 
proberen de vrijwilligers de contacten 
binnen de gezinnen weer te herstellen. 

In de dagcentra zijn ook faciliteiten 
en activiteiten voor ouderen, want 
ook zij vormen een kwetsbare groep in 
Moldavië. De pensioenen zijn te laag om 
van te kunnen leven en veel bejaarden 
staan er alleen voor omdat hun kinde-
ren in het buitenland zijn. Veel ouderen 
met een handicap of chronische ziekte 
wonen onder erbarmelijke omstandighe-
den, vaak zonder stromend water, voed-
sel, sanitair of verwarming en medische 
zorg. De bejaarden eten samen met de 

kinderen die hen zoveel mogelijk helpen 
en zo merken ze dat hun bijdrage waar-
devol is. Een win/win situatie kunnen 
we zeggen.

Vorming en Toerusting

Drie momenten van christelijke 
meditatie in de 40 dagen-tijd

Ook dit jaar organiseren wij op drie 
avonden momenten van time-out, mo-
menten om tot rust en bezinning te ko-
men. De drie avonden vallen in de 40 
dagen tijd. Daar wordt bij stilgestaan. 
Om mee te doen hoef je geen ervaring te 
hebben met christelijke meditatie.

Data: maandag 16 maart, maandag 23 
maart en maandag 30 maart.
Tijd: inloop & koffie: 19.45-20.00 uur
Programma: 20.00 uur +/- 21.15 uur
Opgeven per mail: jelma@praktijkvan-
roest.nl
Opgeven is niet noodzakelijk, maar 
wordt op prijs gesteld. 
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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 ge-
bracht in concentratiekamp Flossenbürg. 
Hoewel Bonhoeffer op jonge leven ge-
storven is, heeft hij als theoloog veel 
gedachtegoed nagelaten. Zeer bekend 
en breed gelezen is zijn boek Navolging, 
Bonhoeffer benadrukt hierin: Alleen de 
gelovige is gehoorzaam en alleen de 
gehoorzame gelooft. Over zijn indruk-
wekkende 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

Stemmen uit het verleden – Thomas a 
Kempis (1380 – 1471)
Loopt niet te koop met je eigen rijk-
dom, als je die hebt, of met beroemde 
en machtige vrienden, maar wees blij en 
dankbaar dat God je alles geeft en ook 
zichzelf met jou wil delen. Stel je niet 
boven anderen als je knap of aantrek-
kelijk bent en een mooi lichaam hebt, 
want je kunt zomaar ziek worden of door 
een ongeval je schoonheid verliezen.
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Wonderen van het Kruis 
conferentie

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 april orga-
niseert de stichting VrijZijn de paascon-
ferentie Het Wonder van het kruis.
Juist omdat de cursus de 7 wonderen 

van het Kruis is doorgeschoven naar 
eventueel het volgende seizoen, willen 
we deze cursus onder jullie aandacht 
brengen. 
Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag 
neemt Wilkin van de Kamp je op een 
indringende wijze mee naar de zeven 
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momenten waarop het bloed van Jezus 
vloeide. Een multimediale reis. De zeven 
keer dat Jezus gebloed heeft vonden 
niet zomaar plaats. Het waren stuk voor 
stuk profetische momenten, honderden 
jaren daarvoor voorspeld, door God ge-
wild en ingegeven. 

Ontdek dat God de regie van Golgotha 
volledig in handen had. Laat je meene-
men naar ‘de laatste 18 uur’ zoals je het 
nog nooit gehoord hebt. Je kunt je via 
deze link aanmelden: https://www.vrij-
zijn.nl/conferenties/paasconferentie/

Cursus Gaven en talenten
We kijken terug op 3 prachtige avon-
den in januari over gaven en talenten. 
Bijbels onderwijs 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

Van te voren wisten we dat deze avon-
den slechts een begin zouden zijn. Het 
proeven aan dit onderwerp heeft een 
verlangen bij ons wakker geroepen om 
hier meer in te leren en in te gaan wan-
delen. 

Op woensdagavond 25 maart, 1 en 15 
april gaan we verder met dit thema. 
Iedereen is van harte welkom op deze 
avonden. Ook als je de 1e serie er niet 
bij kon zijn, kun je gerust aanhaken. 

We starten om 19.45 uur. Om 19.30uur 
staat de koffie/thee klaar. Het is fijn als 
je via de site even laat weten als je er 
bij bent.
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Maak kennis met...

Rogine van Ede
Wie ben je en wanneer kwam je voor 
het eerst in de Maranathakerk?
Ik ben Rogine van Ede, mijn meisjes-
naam is van Roest en ik ben bijna 27 
jaar getrouwd met Wim. Samen hebben 
we 2 kinderen, onze zoon woont nog 
thuis en onze dochter woont samen met 
haar vriend in Wageningen. Wij kerken 
nu ruim 25 jaar in de MK. Daarvoor gin-
gen we naar de Oude kerk waar we ook 
getrouwd zijn.

Wat maakt jou betrokken bij de 
Maranathakerk?
Wat maakt ons betrokken? Een heleboel 
denk ik. Allereerst de kerkdiensten, ik 
denk dat wij wel trouw meelevend zijn. 
Daarnaast voel ik mij door (en ondanks) 
de veelkleurigheid van onze gemeente 
ook thuis in de MK. Door de jaren heen 
ben ik betrokken geweest bij de peuter 
/ kindernevendienst, jongensclub, ac-
tief met de website de nieuwsbrief en 

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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het kerkblad. Daarnaast actief met de 
bazaar, waar Wim voorzitter van is. Ik 
ben vooral bezig met regelen en uitvoe-
ren. Mensen bellen mij dat er spullen 
beschikbaar zijn en dat deze opgehaald 
kunnen worden. Elk jaar op donderdag 
en vrijdag voor de bazaar ga ik samen 
met andere gemeenteleden opbouwen 
en sorteren van de ingebrachte spullen. 
Het is altijd een sport om genoeg men-
sen hiervoor bij elkaar te krijgen zodat 
we alles op tijd zo mooi mogelijk kun-
nen presenteren. Ik geniet hier enorm 
van, de saamhorigheid is prachtig, al-
lemaal met elkaar je inzetten voor het 
goede doel. Ook dat is een stukje ge-
meente zijn! De voorbereidingen voor 
de bazaar op 18 april a.s. zijn inmiddels 
al in volle gang, uiteraard zijn vrijwil-
ligers nog van harte welkom.

Hoe omschrijven familie en vrienden 
jou?
Dat moet je aan mijn familie en vrienden 
vragen, denk ik. Lastig om dat van je zelf 
te zeggen. Maar ik denk dat ik redelijk 
open en enthousiast ben. Mensen den-
ken dat ik heel direct ben, maar in het 
openbaar is dat een stuk minder. Ik heb 
een sterk rechtvaardigheidsgevoel, als 
iemand onrecht wordt aangedaan of mij-
zelf dan zal ik daar zeker iets van zeggen.

Met welke eigenschap heeft God je 
royaal bedeeld?
Ik denk dat ik heel behulpzaam ben, 
mijn kinderen noemen dat plichtsge-
trouw. Als het soms even wat tegenzit 
probeer ik toch altijd weer het positieve 
te vinden of ervan in te zien.

Wanneer ontdekte je dat je niet zon-
der God zou willen leven?

Dat heb ik altijd wel geweten, al hoewel 
ik er ook mee geworsteld heb. En dan 
meer in de trant van of ik het voor mij 
zelf allemaal wel zo zeker wist. Ik ben 
een dominees dochter en vooral toen ik 
18/19 jaar was, was dat helemaal niet 
zo vanzelf sprekend. Terwijl mensen 
dachten dat dat wel zo was omdat je een 
vader hebt die dominee is. Vooral door 
dingen die je meemaakt en daar vragen 
of boosheid over hebt. Maar dat heeft 
ieder mens denk ik en is voor mij dus 
niet anders.

Hoe kom je tot rust?
Lekker thuis, niets moeten. Op de bank 
met Wim samen een film kijken. Met 
vrienden iets ondernemen. Op mijn 
werk met oordoppen in naar Groot 
Nieuws luisteren, bijv. naar de rubriek 
“Brandstof”, of mooie muziek luisteren, 
dat is genieten voor mij.

Waar zou je beter in willen zijn?
In nee zeggen, al gaat dat me inmiddels 
wel iets beter af. En in dingen meer los 
kunnen laten, ik meen altijd de controle 
te moeten houden.

Waar ben je trots op?
Op mijn gezin!

Wat hoop en verwacht jij voor de toe-
komst voor de Maranathakerk?
Er staat in de Bijbel, Ik zal u een hoop-
volle toekomst geven. Dat hoop ik voor 
onze kerk. Het omzien naar elkaar dat 
dat nog meer mag worden. Dat je als 
gemeente mag weten dat je samen de 
delen bent van het Lichaam van Christus 
en dat dat de Eenheid verder mag laten 
groeien.

Gerda van de Bunt.
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Mededelingen

Gebed en giften gevraagd voor 
het werk van ZOA

In de week van 23 tot en met 28 maart 
vindt de nationale collecteweek van 
stichting ZOA plaats. De Christelijke 
hulporganisatie vraagt aandacht voor de 
ruim 71 miljoen mensen die momenteel 
op de vlucht zijn voor oorlogen, natuur-
geweld of onderdrukking. De opbrengst 
van de collecte wordt ingezet op plek-
ken waar de nood het hoogst is. 

ZOA richt zich op noodhulp en weder-
opbouw. Geïnspireerd door het chris-
telijk geloof proberen de medewerkers 
van ZOA de meest kwetsbare mensen in 
crisisgebieden te bereiken. De organi-
satie werkt met name in en rond oor-
logsgebieden als Jemen, Zuid-Sudan en 
Syrië. Met de opbrengst van de collecte 
kan ZOA mannen, vrouwen en kinderen 
crisissituaties ondersteunen. ZOA roept 
op om niet alleen te doneren, maar ook 
mee te bidden. Juist voor die mensen 
die moeten overleven op plekken waar 
de nood het hoogst is. Laten we hen 
niet vergeten!

Collectanten gevraagd
Om ook dit jaar de collecteweek in 
Lunteren mogelijk te maken zijn er 
veel vrijwilligers nodig. Wilt u zich ook 
een uurtje inzetten voor slachtoffers 
van oorlogen en rampen? Neemt u dan 
contact op met Hilde Berends (tel 06-
44510025) of Ineke van Eijsden (tel 06-
48129945).

Collecte
Met de opbrengst van de collecte kan 

ZOA mannen, vrouwen en kinderen in 
oorlogsgebieden ondersteunen. De col-
lectanten hopen dan ook u aan de deur 
te ontmoeten. Heeft u geen geld in 
huis, of loopt u de collectant mis? Dan 
kunt u ook doneren door ‘ZOA’ te sms’en 
naar 4333 (eenmalig €1,50).

Missie & Media

Missie & Media, het Belevingscentrum 
van zendingsorganisatie TWR, opent 
medio 2020 in Barneveld haar deuren! 
Het is een centrum waar bezoekers op 
een interactieve manier in aanraking ko-
men met het werk van TWR. 
Dit gebeurt door films, games, VR-brillen 
etc. In Missie & Media zijn vrijwilligers 
in het interactieve gedeelte en ook bij 
de uitgave van tickets, in de winkel en 
bij de keuken nodig. TWR is daarom op 
zoek naar jou. Je hebt een warm klop-
pend hart voor zending en zoekt een 
zinvolle tijdsbesteding? Draag dan bij 
aan de bewustwording van de versprei-
ding van het Evangelie door middel van 
media. 

Op zaterdag 28 maart houdt TWR van 
10 tot 16 uur de Vrijwilligersinloopdag 
in het Poortgebouw nabij Huize De 
Schaffelaar, Stationsweg 6 in Barneveld. 

Neem voor nadere info contact op met 
Bert Gijsbertse, 0342-47 84 32 of mis-
siemedia@twr.nl
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Herdenkingsconcert ‘Requiem’ 
in Oude Kerk Ede

Muziek en dood vormen al eeuwenlang 
een ijzersterke combinatie. In elke stijl-
periode kennen we wel een aantal com-
ponisten die, geheel naar de muziek-
stijl van hun tijd, een requiem hebben 
geschreven. Eén ding hebben die oude 
en jonge dodenmissen gemeen: het is 
prachtige, ontroerende treurmuziek met 
een diepe, emotievolle gelaagdheid.

Zaterdag 14 maart zal COV Sursum Corda 
uit Lunteren het herdenkingsconcert 
‘Requiem’ uitvoeren. Op het programma 
staat, naast het ‘Requiem for the Living’ 
van Dan Forrest (1978), het bekende en 
geliefde ‘Requiem’ van W.A. Mozart. Het 
Requiem van Mozart is een mis, gecom-
poneerd voor de rust en zielenheil van 
de overledenen. Dan Forrest heeft zijn 
‘Requiem for the Living’ echter geschre-
ven voor de mensen die achterblijven, 
voor allen die zorg en pijn ervaren. In 
een jaar waarin we in Nederland vieren 
dat we 75 jaar in vrijheid mogen leven, 
is ‘Requiem for the Living’ een intrige-
rende titel, die ons aan het denken zet 
over leven in vrijheid en veiligheid. 

Samen met het Holland Symfonie Orkest 
en vier gerenommeerde solisten zal COV 
Sursum Corda op een sfeervolle locatie, 
de Oude Kerk in Ede, deze twee werken 
ten gehore brengen. Het geheel staat 
onder leiding van dirigent Gert Jan van 
der Pol.

Zaterdag 14 maart 20.00 uur
Oude Kerk, Grotestraat 58 Ede
Meer informatie en kaartverkoop via 
www.covsursumcorda.nl.

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 Kerkvenster
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.
23 maart 2020
Gesprek met Jan Bosma en Jan de Jong  
over “De Vrijmaking van 1944 en GKV 
nu”.  Lied van de Week: ‘Zonder maat is 
Gods erbarmen’ Column. Actuele berich-
ten. Muzikale intermezzo’s.
30 maart 2020
Interview met Johan de Vries over  “De 
Baptistengemeente”. Lied van de week: 
‘Hoe sterk bent U’ - Psalmen voor nu. 
Boekbespreking: “Het negende uur” 
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van Pieter Nouwen door Cock Walraven. 
Muzikale fragmenten. Actuele berichten.
6 april 2020
Gesprek met Ds. Arie Romein  over “Het 
Triduum in de Stille Week”. Lied van de 
Week: ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ 
Column: Harm van der Meij. Actuele be-
richten. Vocale en instrumentale muziek.
13 april 2020
Interview met Agnes Gilles over “De 
beleving van Pasen”. Lied van de week: 
‘Gij in ’t hemels licht verheven’. Column: 
Peter Blokhuis. Muzikale fragmenten. 
Actuele berichten.

Volgend kerkblad
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaar-
gang 64 nr. 3 van woensdag 8 april kunt 
u tot en met woensdag 1 april 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 8 april bij de fam. 
Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 
- 20.30 uur.

Agenda

Maart
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
ma 16 18:30-21:30 Pre Marriage Course
 18:45-20:00 Follow Me 12-14 jaar
 20:00-21:45 Christelijke Meditatie
di 17 18:45-20:00 Follow Me 15-16 jaar
wo 18 14:00-16:00 Handwerkgroep
 19:00-20:00 Gebedsgroep
vr 20 08:45-10:00 Wandelgroep
za 21 10:00-11:45 Repetitie Projectkoor
ma 23 20:00-21:45 Christelijke Meditatie
di 24 18:15-21:30 Michacursus (Groene kerk): goed en recht doen
wo 25 14:00-16:00 Handwerkgroep
 19:45-21:45 MEERavonden “Gaven en Talenten”
 19:45-21:45 Lezing “Bonhoeffer”
do 26 14:30-16:30 Seniorenmiddag
 20:00-21:30 Doopcatechese
vr 27 08:45-10:00 Wandelgroep
 18:00-12:00 Mannennacht
ma 30 18:30-21:30 Pre Marriage Course
 18:45-20:00 Follow Me 12-14 jaar
 20:00-21:45 Christelijke Meditatie
 20:00-22:00 Aannemingsavond Belijdeniscatechisanten
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di 31 18:45-20:00 Follow Me 15-16 jaar

April
wo 1 14:00-16:00 Handwerkgroep
 19:30-21:15 Repetitie Projectkoor
 19:45-21:45 MEERavonden “Gaven en Talenten”
do 2 20:00-21:30 Doopcatechese
vr 3 08:45-10:00 Wandelgroep
 09:00-10:00 Gebedsgroep
 18:30-19:00 Verkoop collectebonnen
ma 6 18:45-20:00 Follow Me 12-14 jaar
di 7 19:45-21:45 Bijbelstudie/Gespreksgroep “De Bron”
wo 8 14:00-16:00 Handwerkgroep
vr 10 08:45-10:00 Wandelgroep
za 11 10:00-11:45 Repetitie Projectkoor

Vandaag lezen wij

Maart
wo 11 Prediker 2:12-26
do 12 Prediker 3:1-15
vri 13 Prediker 3:16-4:3
za 14 Prediker 4:4-16
zo 15 Prediker 4:17-5:8
ma 16 Prediker 5:9-19
di 17 Prediker 6:1-12
wo 18 Prediker 7:1-14
do 19 Prediker 7:15-29
vr 20 Prediker 8:1-9 
za 21 Prediker 8:10-17
zo 22 Exodus 6:26-7:13
ma 23 Exodus 7:14-25
di 24 Exodus 7:26-8:11
wo 25 Exodus 8:12-28
do 26 Exodus 9:1-12
vri 27 Exodus 9:13-35
za 28  Exodus 10:1-20
zo 29  Exodus 10:21-11:10
ma 30  Psalm 130
di 31  Exodus 12:1-13

April
wo 01  Exodus 12:14-28
do 02  Exodus 12:29-42
vr 03  Exodus 12:43-51
za 04  Exodus 13:1-16
zo 05  Matteüs 21:1-17
ma 06  Exodus 13:17-14:14
di 07  Exodus 14:15-31
wo 08  Matteüs 26:1-16
do 09  Matteüs 26:17-75
vr 10  Matteüs 27:1-56
za 11  Matteüs 27:57-66
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Veertig dagen – Veertig zinnen

Veertig dagen de kruisweg door
In Jezus spoor

veertig dagen naar Hem kijken
elke dag meer op Hem lijken

veertig dagen vergeving vragen
Zijn kruis dragen

dagelijks schuld belijden
met de zonden strijden.

Veertig dagen mee
naar Gethsemane

bespot, geslagen, veracht
in de donkere nacht

vallen en weer opstaan
struikelend, verlangend meegaan

veertig dagen verwondering
stilte in bezinning.

Veertig dagen bidden
om Jezus in ons midden

veertig dagen geloof opwekken
meer van Jezus ontdekken

veertig dagen waken
een geloofsreis maken

veertig dagen dichter bij Hem
volg Zijn stem.

Veertig dagen met Jezus alleen
om het kruis heen

in aanbidding
we horen Zijn smeking

Mijn God, Mijn God
waarom verlaat U Mij?

wat een liefde, wat een trouw
Mijn kind, het is voor jou.

Dat Hij gestorven is
Hij koos de duisternis

voor het licht
geeft ons Hemels uitzicht
veertig dagen kwetsbaar

eeuwig dankbaar
voor het wonder

van genade zo bijzonder!

Leo Heuvelman
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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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www.rijksenuitvaartzorg.nl

Vallei & Rijn

RIJKSEN
UITVAARTZORG

Kerkewijk 61 • 3901 EC Veenendaal
T. 0318 - 890 203 • M. 06 - 415 621 99

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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www.rijksenuitvaartzorg.nl

Vallei & Rijn

RIJKSEN
UITVAARTZORG

Kerkewijk 61 • 3901 EC Veenendaal
T. 0318 - 890 203 • M. 06 - 415 621 99

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
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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
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6741 XG Lunteren

Tel.  0318 - 624337
Mob. 06 27 23 51 75
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info@rvandenberg.nl
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Dorpsstraat 187 - 6741 AG  Lunteren
Tel. (0318) 48 44 00 - Mobiel (06) 30 70 96 33

www.antwoordservice.nu

Wij zijn het gezicht
achter jouw telefoon.
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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
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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


