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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. Ans Spruyt -Hanselaar
Tel 06-12162508.

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 

Geloven in een verwarde wereld
Habakuk 1: 2-4 en 3: 17-19

Het slechte van de aarde waarop we leven is dat deze zonder handleiding wordt 
geleverd. De enige manier om erachter te komen hoe de aarde en alles erop 
werkt is meestal de harde en zware weg. Vaak voelen we ons als mensen die 
veel te dicht bij een schilderij staan. Je ziet een deel van het schilderij en je 
weet dat er een groter geheel is maar je mist het overzicht. Je moet een stap 
terug doen om het totale plaatje te zien. 

Te midden van deze coronacrisis heb ik 
ook het gevoel dat ik plat met mijn neus 
tegen het plaatje sta en ik daardoor niet 
altijd begrijp wat er om me heen ge-
beurt. Misschien moet ik als gelovige 
een grote stap terug doen om het schil-
derij beter te kunnen zien. 
De theoloog Walter Brueggemann 
deed een gedetailleerde studie van de 
Psalmen. En met die studie ontdekte hij 
dat er minstens drie soorten ervaringen 
zijn die mensen van het leven hebben. 
Hij zegt dat deze drie ervaringen be-
kend staan   als oriëntatie, desoriëntatie 
en heroriëntatie. Oriëntatie zijn die mo-
menten waarop het goed gaat. De we-
reld is mooi en het leven is prachtig. 
Desoriëntatie is die tijd waarin mensen 
verward en verloren zijn en constant op 
zoek zijn naar antwoorden om de chaos 
te begrijpen. En de laatste is heroriën-
tatie. Dit zijn de momenten waarop de 
puinhoop weer zin begint te krijgen en 
je door alle chaos om je heen weer licht 
ziet aan het einde van de tunnel. 
Dan ontdek je ook dat het licht aan de 
andere kant van de tunnel geen trein 
is die op je afkomt.  Ik zou graag sa-
men met u willen ontdekken hoe we van 
desoriëntatie naar heroriëntatie kun-
nen komen. Hoe we langs de vele vra-

gen en wanorde kunnen komen op weg 
naar meer orde en zekerheid. En om dat 
te doen steken we ons licht op bij de 
profeet Habakuk. Het leven op moeder 
aarde is beslist niet eenvoudig. Het 
heeft veel kanten. Het is een plek waar 
enerzijds wreedheid en woede heerst en 
anderzijds liefde en acceptatie. Het is 
bijna als een toneelvoorstelling waarin 
momenten van vreugde en verdriet el-
kaar afwisselen. 
De auteur Scott Peck die het beroemde 
boek “The road less travelled” schreef, 
zegt in dit boek: “Life is difficult.  This 
is a great truth, one of the greatest 
truths.  It is a great truth because once 
we truly see this truth, we understand 
it.  Once we truly understand it - then 
life is no longer difficult”.Vervolgens 
schrijft hij over het fenomeen dat veel 
mensen niet willen beseffen dat het le-
ven moeilijk kan zijn, dus klagen ze over 
de omvang van al hun problemen alsof 
het leven gemakkelijk zou moeten zijn. 
Je moet het ermee eens zijn dat het 
leven vaak ook oneerlijk verloopt. We 
hebben de laatste tijd allemaal regelma-
tig de vraag gehoord ‘waarom moeten de 
grenzen van ons land worden gesloten 
omdat een vreemdeling uit een ver land 
om goede of kwade redenen heeft beslo-



“Rond de Maranathakerk”

4 Rond de Maranathakerk

ten zijn of haar land te verlaten?’ Onze 
verwarde wereld kan een behoorlijk gro-
te impact hebben op ieders religieuze 
leven. Het kan ervoor zorgen dat iemand 
in de war raakt en geloofsproblemen er-
vaart. Simpelweg omdat verschillende 
mensen op verschillende manieren rea-
geren op wat er om hen heen gebeurt. 
En dan gebeurt het maar al te gauw dat 
je voor jezelf gemakkelijke antwoorden 
begint te creëren. 
Alles kan gemakkelijker worden uitge-
legd als ik iemand of iets de schuld kan 
geven: “de Chinezen zijn vuile mensen 
en daarom hebben we nu een wereld-
wijde pandemie”, of “de regering neemt 
niet genoeg verantwoordelijkheid voor 
onze ecologische problemen.” Sterker 
nog, mensen gaan vaak nog een stapje 
verder door alles aan God toe te schrij-
ven. Alles is Zijn wil en alles wat er ge-
beurt is Zijn schuld. En dan lijkt men 
het gemakkelijker te begrijpen omdat 
er iemand is die de schuld kan krijgen. 
Maar diep in mijn hart weet ik dat dit 
niet echt de waarheid is.  En dus gaat 
elk mens op zijn eigen manier om met 
zijn problemen. 
Sommige mensen gaan er onzorgvuldig 
mee om en zeggen dat wat er gebeurt 
niet te vermijden is. Anderen verwijten 
alles en iedereen om hen heen. Bijna 
zoals Habakuk aan het begin van zijn 
boek. En dan vragen ze waarom God 
zulke dingen doet, of waarom Hij zulke 
dingen toelaat. Andere mensen hebben 
het gevoel dat Hij er gewoon op uit is 
om iedereen te straffen. Weer anderen 
onthouden zich van alles en beweren 
dat God niets te maken heeft met deze 
verwarde wereld en dat Hij niet langer 
geïnteresseerd is in de mensheid.  Nu 
heb ik veel gesproken over onze eigen 

omstandigheden, hoe we daarmee om-
gaan en wat de gevolgen zijn. 
Hoe verhoudt het zich tot de omstandig-
heden van Habakuk? Het begin en het 
einde van dit boek helpen ons enorm. 
Habakuk begint met te zeggen wat er 
om hem heen allemaal mis gaat en dat 
hij niet begrijpt waarom God dit allemaal 
toelaat. En uiteindelijk legt hij veel na-
druk op het woord “toch”. De tegenstel-
lingen en onzekerheden zijn niet verdwe-
nen maar toch zal hij geloven en zich 
verheugen. Habakuk helpt ons om geen 
goedkoop antwoord te vinden maar om 
ons echt te heroriënteren. Hij laat ons 
zien waar ten diepste het antwoord op 
het omgaan met deze verwarde wereld 
ligt. Het sleutelwoord daarbij is toch. 
Habakuk leerde te geloven, te vertrou-
wen en zich te verheugen, zelfs als de 
verwarring toesloeg. Het is een overtui-
ging die naast tegenstrijdigheden kan 
bestaan. Deze overtuiging wordt dus 
niet bepaald door de omstandigheden 
maar eerder ondanks de omstandighe-
den. Hoor je dat er een verschil is tus-
sen deze heroriëntatie van Habakuk en 
een overtuiging die alleen blindelings 
alles accepteert? Omdat zo’n overtui-
ging vaak maar oneerlijk is over gevoe-
lens en alles probeert te verdoezelen. 
Als jij en ik in een verwarde wereld kun-
nen geloven en eerlijk en oprecht kun-
nen zeggen dat we ons zullen verheu-
gen, dan hebben we een waar antwoord 
gevonden. Dan zijn we op het punt waar 
we een stap terug kunnen doen en het 
gehele schilderij in beeld hebben, zodat 
het ons duidelijk wordt dat we ondanks 
de omstandigheden de Here Jezus nog 
steeds mogen zien als onze Redder. Dan 
weten we dat Hij onze voeten zal maken 
als die van hinden om veilig op hoge 
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Erediensten 

vrijdag 10 april
19.30 uur dhr. J. Kroon,   dienst i.v.m. corona virus alleen online
 Collecten: 1. Fam. van Saane
  2. Kerkrentmeesters

zondag 12 april, 1ste Paasdag
09.30 uur ds. T. Schutte, Bennekom,  dienst i.v.m. corona virus alleen online 
 Collecten: 1. Operatie Mobilisatie 
  2. Kerkrentmeesters

maandag 13 april, 2de Paasdag
 geen diensten
 Collecten: 1. Diaconie
  2. Kerkrentmeesters

zondag 19 april
09.30 uur ds. J. Hansum, Amersfoort,  dienst i.v.m. corona virus alleen online
 Collecten: 1. Jeugd
  2. Kerkrentmeesters

zondag 26 april
09.30 uur ds. T. Schutte, Bennekom, dienst i.v.m. corona virus alleen online 
 Collecten: 1. Voedselbank Ede 
  2. Kerkrentmeesters
zondag 3 mei
09.30 uur ds. J.A. v/d Berg, Amersfoort dienst i.v.m. corona virus alleen online
 Collecten: 1. Diaconie
  2. Kerkrentmeesters

plaatsen te kunnen lopen. 

Moge de Heer ieder van ons dit geloof 
geven dat getuigt van vertrouwen en 
oprechtheid en niet een geloof dat pro-
beert oneerlijke goedkope antwoorden 
te geven. En ik zou willen afsluiten met 
deze opvallende woorden uit Habakuk 
3:17 - 19: “Al zal de vijgenboom niet 
bloeien, al zal de wijnstok niets voor-
brengen, al zal de oogst van de olijf-

boom tegenvallen, al zal er geen ko-
ren op de akkers staan, al zal er geen 
schaap meer in de kooien zijn en geen 
rund meer binnen de omheining – toch 
zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor 
de God die mij redt. God, de Heer, is 
mijn kracht, Hij maakt mijn voeten snel 
als hinden, Hij laat mij over mijn bergen 
gaan.” 

ds. Jacques Steenkamp 
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zondag 10 mei
09.30 uur ds. J. Steenkamp, Stellenboschdienst i.v.m. corona virus alleen online
    voorbereiding viering Heilig Avondmaal
 Collecten: 1. N.n.b.
  2. Kerkrentmeesters

Kindernevendienst 

Rooster ´vertel het maar´
Datum Lezen  Onderwerp
12 april   Matteüs 28:1-10  Jezus opgestaan uit de dood 
19 april  Exodus 15:22-16:27   Israël komt in Mara en Elim 
26 april  Exodus 16:1-17:7   God geeft zijn volk manna
3 mei  Exodus 17:8-16   Israël vecht tegen Amalek 
10 mei  Exodus 19   De HEER is een heilig God

Bloemendienst 

Rooster
12 april Anneke Smolders   Jolanda van der Vlies 
19 april Dineke van Veldhuizen   Mw. Van de Top 
26 april Francis Wolfs   Ria Brinkman 
3 mei Piet de Groot   Teuni van de Hoef 
10 mei Dhr. De Koning  Gerrie Lagerweij

Verhalen van hoop

Hoop doet leven! (1)
In onrustige, bange en onzekere tijden 
roepen we dit elkaar toe. Een spreek-
woord wat voor ons als Christenen een 
hele diepe waarheid bevat. Hoop is, 
voor ons als Christenen, meer dan een 
hart gesteldheid van hoop op betere 
tijden, het is meer dan zolang er moge-
lijkheden zijn is er hoop. Onze hoop ligt 
verankerd in Jezus. De Bijbel vertelt ons 
heel veel verhalen van Hoop. We lezen, 
dat de hoop daar ontspringt waar het 
duister is, waar het crisis is, waar alle 
hoop verloren lijkt. En dat kan ook niet 
anders, want de Bijbel gaat over gewone 

mensen in het gewone leven en in hef-
tige omstandigheden. Net zoals in ons 
leven. Het zijn verhalen van hoop, om-
dat God dankzij, maar ook heel vaak on-
danks mensen toch Zijn licht laat schij-
nen.  Het meest liefdevolle en krach-
tigste verhaal van hoop in de Bijbel is 
dat Jezus aan het kruis al onze zonde, 
ziekte, pijn, lijden, eenzaamheid, angst 
en schaamte heeft weggedragen en in 
het graf zelfs de dood heeft overwon-
nen. Hij is de hoop in ons bestaan! Hij 
is het licht waardoor de wereld God kan 
zien. In tijden waar omstandigheden je 
overweldigen is het soms moeilijk om 
God te ervaren. Sterker nog je vraagt je 
af waar God nu is en of Hij werkelijk be-
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staat. Dit herken ik ook van periodes in 
mijn eigen leven. David heeft mij daar 
vanuit Psalm 42 een waardevolle les 
geleerd, die mijn leven compleet heeft 
veranderd. In tijden dat ik het even niet 
heb, zie of overzie, zelfs de wanhoop mij 
nabij is, spreek ik mijn ziel toe en breng 
ik mezelf in herinnering wat God in mijn 
leven of dat van horen zeggen in het le-
ven van anderen heeft gedaan. Zo richt 
ik dan mijn hart naar boven i.p.v. naar 
de situatie. En maak ik opnieuw de keus 
om te vertrouwen op God. In de weten-
schap dat niemand mij uit Zijn hand kan 
roven. 
Makkelijk? Nee, integendeel. Hoopvol, 
dat zeker. God wil zichzelf kenbaar ma-
ken door verhalen. En niet alleen door 
de verhalen van de Bijbel maar ook door 
de verhalen van nu. De verhalen van u 
en jou. In Handelingen 13:47 staat 
“Ik heb je bestemd tot een licht voor 
alle volken om redding te brengen, tot 
aan de uiteinden der aarde” 
God is Licht en door Zijn werk in ons 
hebben wij allemaal verhalen van Licht! 
Daarom willen we de komende tijd hier 
verhalen van Hoop & Licht delen. Zodat 
we onszelf vast kunnen houden aan 
wie Hij is en onszelf kunnen uitstrek-
ken naar wat Hij doet en gaat doen. Een 
krachtig wapen in de strijd waar we ons 
in bevinden, is zingen. Koning Josafat 
liet in de strijd tegen de Moabieten en 
Ammonieten zelfs de aanbidders en lof-

zangers voor het leger uittrekken. En 
dan staat er dat God hierop de overwin-
ning gaf. Wauw!  Prachtig verhaal om 
eens te lezen. Je vindt het in 2 kronie-
ken 20: 1-22.  
Vanuit deze gedachte delen we bij ieder 
verhaal van hoop ook een lied om zo 
de lofzang gaande te houden. Ons gebed 
is dat deze verhalen van hoop u en jou 
zullen helpen om boven de omstandig-
heden uit onze blik te richten op Jezus. 
Hij zegt: Houd moed, Ik heb de wereld 
overwonnen (Joh. 16:33) Jezus is en 
blijft dé Overwinnaar!  

Jezus, hoop van de volken
https://www.youtube.com/watch?v=l_
hmWK3SUaw
Jezus Overwinnaar!
https://www.youtube.com/
watch?v=39ELQxMYuoc
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Niet weten hoe het afloopt 
en toch weten dat het goed 
komt!  (2)

Sinds 27 februari is het snel gegaan. 
Voor de meeste gemeenteleden was het 
eerst een ver van mijn huis gebeuren. 
China is ver weg. Al snel veranderde 
dat. Ik denk aan Gerita en John van 
Veldhuizen. Hun zoon, schoondochter 
en kleindochter gingen vrijwillig in qua-
rantaine omdat zij uit China terugkwa-
men. Wat wijs! Ik denk aan de zaterdag 
7 maart, waar Frits (mijn man) voor 4 
vrienden heeft gekookt en we een mooie 
avond met elkaar hadden. We hebben 
niet kunnen bedenken dat 2 weken la-
ter dat absoluut niet meer mogelijk is, 
zelfs verboden is. Die zelfde zaterdag 
hebben Cor (Scherrenburg) en ik voor 
onze kerkdiensten handgel proberen te 
regelen. Een ware run was losgebarsten 
en met veel moeite hebben we een paar 
flesjes kunnen bemachtigen. De meeste 
kerkgangers liepen er langs en waren 
misschien zelfs nog lacherig er over. 
Wie had kunnen denken dat het voor-
lopig de laatste reguliere kerkdienst zou 
zijn. Zou je dan nog gauw gegaan zijn, 
om nog gemeenschap met elkaar te er-
varen? Om nog met elkaar te lofprijzen? 
Of zou je juist thuis zijn gebleven voor 
het risico dat het met zich mee brengt. 
Ik ervaar het zelf als zegen dat we niet 
van te voren weten wat ons te wachten 

staat. Misschien was er anders wellicht 
paniek geweest. Nu kwam het nieuws 
per dag en werden de regels steeds iets 
verder aangescherpt. We komen allemaal 
moeilijke situaties tegen. Kleinkinderen 
die we niet kunnen zien. Ouders die we 
zal mantelzorgers niet kunnen verzor-
gen. Verpleeghuizen gesloten voor be-
zoek. Iedereen voelt die pijn, niemand 
ontkomt eraan. Wat een zegen dat we 
een beamerteam hebben die elke uit-
daging aan gaat en elke keer met een 
oplossing komt. In een paar dagen tijd 
hebben zij ervoor gezorgd dat we on-
line de kerkdienst kunnen aanbieden 
aan alle gemeenteleden.  Vooral nu er-
vaar ik behoefte om God te danken voor 
de mogelijkheden en creatieve oplos-
singen die bedacht worden. Een online 
gemeente avond heeft afgelopen week 
plaatsgevonden. Wat een bijzondere 
bijeenkomst was dat. We vergaderen 
als kerkenraad online en als je geluk 
hebt, heb je dienst en mag je fysiek de 
kerkdienst bij. Ook met het gebedsteam 
hebben we afgelopen week online ge-
beden. Eerst wat onwennig, maar wat 
een zegen om elkaar ook in deze peri-
ode te bemoedigen en voor de gemeente 
en gemeenteleden te bidden. Wat een 
Kracht mochten we ervaren.  De eerste 
tijd was het voor mij voornamelijk crisis 
management, zowel als voorzitter als in 
mijn bedrijf. En het ging zo snel dat de 
aanpassingen dagelijks gedaan dienden 

We zijn ook benieuwd naar uw of jouw verhaal van 
hoop. Wil je het met ons delen? Stuur dan een mail-

tje naar website@maranathakerk.net 
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te worden. In mijn bedrijf was het eerst 
te druk om bijna goed werk te kunnen 
verrichten. We draaiden dubbele shiften 
en nog was het bijna niet te doen en 
dan opeens valt het werk bijna stil en 
stromen de eerste opzeggingen binnen. 
Hoe ga je daarmee om. Paniek? Nee, wel 
eerst verdrietig en balen maar als snel 
kan ik de knop omzetten. Hoe dat komt? 
Ik leef in vertrouwen op Hem, altijd! 
Mijn identiteit is in Jezus, elke dag. Ik 
weet, Hij zorgt voor mij, alle dagen en 
zeker ook in moeilijke tijden. Dat heb ik 
tijdens mijn ernstig ziek zijn, vorig jaar, 
ervaren. Er werd mij vertelt dat het kri-
tisch was vanwege trombose. Dezelfde 
dag werd er door 2 zusters in geloof 
voor me gebeden en ontving ik Zijn vre-
de en rust. Niet weten hoe het afloopt, 
niet weten of je het overleeft, niet we-
ten hoe je eruit komt en toch weten dat 
het goed is, wat er ook gebeurd omdat 
Hij erbij is. Zo tastbaar, zo kostbaar, zo 
aanwezig. Dan kan het niet zo zijn dat 
ik bij een volgende (corona) crisis Zijn 
aanwezigheid verloren ben. Hij is erbij 
en ik ben Hem er dankbaar voor.  
Er is vaak voor mij gebeden dat ik een 
kantoor van vrede mag hebben. Ook al 

werkt bijna iedereen nu thuis, het kan-
toor van vrede is er. De telefonistes zet-
ten hun beste beentje voor, zijn flexi-
bel, leveren tijdelijk uren in, en staan 
voor elkaar virtueel klaar. Ik ben super 
trots en dankbaar voor dit team. In de 
kerk is het bijzonder om te ervaren dat 
we een kerkenraad, beamerteam, af-
kondigingen, nieuwbrief redactie, kos-
ters, enz. hebben die met elkaar Zijn 
gemeente willen zijn. Iedereen die kan 
draagt zijn steentje bij. Wat ben ik trots 
op deze broeders en zusters in geloof! 
Mijn grootste uitdaging is zorgen voor 
Zijn gemeente. Ik kan enorm genieten 
van de creatieve broeders en zusters 
onder ons die telkens mooie ideeën op-
peren. En dan staan er mensen op die 
de ideeën uitvoeren. We zijn fysiek niet 
in de gelegenheid elkaar op te zoeken, 
maar mogen zien dat Hij omziet. De 
Kracht die daarvan uit gaat is. Tot slot. 
De hoop beschaamt niet, omdat de lief-
de van God in onze harten uitgestort is 
door de Heilige Geest, Die ons gegeven 
is. (Rom 5:5). Blijf naar elkaar omkijken 
en ik   bid u allen Gods Vrede en Rust 
van harte toe in deze tijd. Het lied wat 
ik met u/jou wil delen is:
Vul dit huis met Uw glorie
https://www.youtube.com/
watch?v=DZnDeoDS3TM 

In Christus verbonden,
Vera Hogewoning, Voorzitter 

God laat niet los wat Hij 
begonnen is. (3)

Ik wil graag met jullie delen op welke 
weg ik zit en waar ik naar toe beweeg? 
Ik realiseer me dat het een wat langer 
verhaal kan worden, maar probeer het 
beknopt te houden. Ik ben Kees Verkerk, 
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41 en vanaf kleins af aan ga ik naar de 
kerk, maar sinds een paar jaar heb ik 
een actievere relatie met God. In mijn 
jeugd ging niet alles vanzelf (ben niets 
tekort gekomen hoor), wat mij gevormd 
heeft is de scheiding van mijn ouders en 
dat mijn vader er voor koos om mij niet 
meer te willen zien. Blijkbaar heeft dit 
het nodige met mij gedaan, vooral over 
hoe ik naar mezelf kijk, ik kon niet van 
mijzelf houden. Dan komt er een heel 
verhaal dat ik even oversla, waar ik het 
weer oppak is dat ik met verschillende 
groepen en mensen op zoek ben gegaan 
naar dat wat God mij wil vertellen. En 
de conclusie is dat God van mij houdt, 
ik mij zijn geliefde kind mag weten en 
ik daardoor ook nog meer van anderen 
kan houden en van zijn liefde mag de-
len. Dat heeft ertoe geleid dat ik kon 
vergeven en dat ik mij, met mijn vader, 
aan het avondmaal kon zien als we een-
maal bij God thuiskomen, ook hij is zijn 
geliefde kind! Wat een geweldige rust 
heeft dat gegeven. En van daaruit heb ik 
nog meer het verlangen gekregen om te 
delen van Zijn liefde,  met lege handen 
bij God komen en mij laten vullen met 
Zijn oneindige liefde, Zijn stem verstaan 
en daar te gaan waarheen hij mij roept. 
En dan moet ik zeggen dat dat ook niet 
meevalt, want een succes story is het 
niet, soms versta ik Zijn stem en druk ik 
op mute en niet 1 keer maar wel 7 keer. 
Maar God laat niet los wat Hij begonnen 
is en Hij heeft broeders en zusters gege-
ven om samen Zijn lichaam te zijn, een 
ieder met zijn eigen talent. Ik ben blij 
met jullie als gemeente om mij heen, 
mensen die dicht bij mij staan en ook 
de mensen die mij (nog) niet kennen, 
samen zijn we kerk in Jezus Christus. 
En op mijn weg zou ik het mooi vinden 

om door de komende tijd de banden te 
versterken, uit te breiden, elkaar te be-
moedigen en om God groot te maken, 
zonder kerkmuren te zien. Excuses als 
het misschien wat warrig is, maar zo zat 
het in mijn hoofd en is het er ook uit-
gekomen. Hoe ik dit vorm geef in mijn 
dagelijkse leven is als volgt; het begint 
met de wekker eerder te zetten (ben een 
ochtendmens) en de dag starten met 
God, gebed, een stukje lezen, vertellen 
wat me bezig houdt en luisteren naar 
Zijn stem. Daarnaast is het delen van 
mijn gedachten en punten waar ik mee 
zit met broeders en zusters een enorme 
hulp, het vraagt een stukje vrijheid om 
het te doen, maar door te delen hoef je 
de strijd niet alleen aan te gaan, samen 
ben je sterker. Één van de mooiste din-
gen die je kunt doen is bidden met en 
voor anderen (en andersom ook voor je 
laten bidden), al ervaar ik hier helaas 
vaak wel een drempel en terughoudend-
heid (ik geloof dat dit komt vanuit het 
kwaad), maar ik wil iedereen aanmoe-
digen om hierin uit te stappen. Door 
gebed krijg ik rust, kracht en ervaar ik 
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de Heilige Geest in mij. Tenslotte; niet 
iedereen is hetzelfde en we hoeven niet 
allemaal hetzelfde te doen, maar God 
heeft voor ons allemaal wel iets moois 
in petto en het mooiste is dat na te 
streven!!! Het lied wat ik met jullie wil 
delen is
Thank you
https://www.youtube.com/watch?v=W-
U4Rv_d_Ws&feature=youtu.be 
(de vertaling van dit lied vindt u hier-
onder) 
Kees Verkerk 
Toevoegen foto Kees Verkerk 
 
De Nederlandse tekst van Thank you:   
Zo veel keer Heeft U zich naar mij uit-
gestrekt 
Maar ik draaide U mijn rug toe omdat ik 
niet dacht dat U iets had wat ik nodig had
Nu bent U alles voor mij U bent alles 
voor mij. 
Ik kan niet zonder U o God, 
U bent alles 
 
En ik wil mijn dank uitspreken, 
Ik was verloren en U heeft me gevon-
den, 
Ik was dood van binnen, 
En U blies uw adem in mij, 
En U bracht mijn botten tot leven. 
Ik wil zeggen: Dank U, 
Dank dat U mij heeft gered. 
Dank U dat U onvoorwaardelijk van me 
houdt God. 
  
U stond met open armen. 
Maar ik rende weg. Want ik was bang 
voor de pijn die met vertrouwen kwam. 
Maar ik kwam terug rennen, 
In Uw omarming, 
Omdat ik wist dat U er nog steeds zou zijn, 
U zou me nooit verlaten God. 

Ik verdien U niet God (x2) 
Maar U blijft toch van mij houden. 
O U zult nooit ophouden om mij lief te 
hebben God. 

De dag dat ik mijn identiteit 
kreeg van God (4)

Vandaag kreeg ik een appje van 
Caroliene. Of ik een verhaal van hoop en 
bemoediging wil delen uit mijn eigen le-
ven in deze tijd van onrust, van verwar-
ring, van onzekerheid, en wellicht ook 
van verdriet. De vraag van Caroliene zet 
mij stil bij mijn geloofsreis. Bij wat God 
in mijn leven heeft gedaan. Ik hoef niet 
lang na te denken. Opgegroeid in een 
calvinistisch gezin had ik mij een beeld 
gevormd, dat ik mijn talenten moest ge-
bruiken zo goed als ik kon. En als kind 
van deze wereld vormde zich dat om tot 
het idee dat ik erkenning (en daarmee 
liefde) moest verdienen, ook van God. 
Het maakte dat ik mijn identiteit, mijn 
eigenwaarde en zelfbeeld haalde uit wat 
ik bereikte en wat anderen over mij zei-
den. De lat lag hoog, ik moest het ver-
dienen. Toen werd ik stilgezet. Tot twee 
keer toe lukte het mij niet om deze le-
vensovertuiging vol te houden. De lat 
lag té hoog. Het kostte me te veel ener-
gie. Ik was gebroken. Ik had gefaald… 
Maar juist daar leerde ik Gods liefde 
kennen. Zoekend naar wie ik was kocht 
ik op een dag een werkboekje van Esther 
Vorsterman van Oijen. Bij dat werkboekje 
hoorde ook een aantal uitzendingen van 
de zender Family7. In een van deze uit-
zendingen haalde zij Psalm 139 aan. ‘U 
was het die mijn nieren vormde, die mij 
weefde in de buik van mijn moeder. Ik 
loof U voor het ontzaglijke wonder van 
mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U 
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gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het 
diepst van mijn ziel. Toen ik in het ver-
borgene gemaakt werd, kunstig geweven 
in de schoot van de aarde was mijn we-
zen voor U geen geheim. Uw ogen za-
gen mijn vormeloos begin, alles werd in 
Uw boekrol opgeschreven, aan de dagen 
van mijn bestaan ontbrak er niet één.’ 
(Psalm 139: 13-16) Ik voelde niets bij 
Davids ‘wonderlijk is wat U gemaakt 
hebt’. Ik hield niet van mijzelf. Wat werd 
ik die dag intens geraakt door de uitleg 
die Esther gaf! God was het die mij met 
zorg geweven en gevormd heeft, omdat 
Hij een plan met mij heeft. En Hij heeft 
alles in mij gelegd wat er voor dat plan 
nodig is. Maar het meest raakte mij de 
boodschap dat ik een meesterwerk ben 
door de Grote Meester zelf gemaakt. Ik 
hield niet van mijzelf. ‘Maar daarmee’, 
zei Esther, ‘zeg je eigenlijk tegen God 
dat Hij jou niet goed gemaakt heeft.’ 
Dat nooit, dat kon niet! Tranen met tui-
ten heb ik gehuild. Niet omdat ik mij-
zelf zo zielig vond. Maar omdat ik God 
pijn deed door de manier waarop ik naar 
mijzelf had gekeken en Hem had afge-
wezen. Zo had ik het nog nooit beke-
ken. Die dag maakte ik de keuze om te-
gen mijzelf en tegen mijn gedachten te 
zeggen, dat ik er in Gods ogen toe doe. 
Dat ik Zijn meesterwerk ben. Vond ik het 
makkelijk? Nee. Maar door dit elke keer 
hardop tegen mijzelf te zeggen wanneer 
ik in de spiegel keek of wanneer ik mij 
minderwaardig voelde, door het op de 
spiegel in de badkamer te schrijven met 
krijtstift, door kaarten met dergelijke 
teksten op strategische plekken in huis 
neer te zetten, maar bovenal doordat 
ik God geen verdriet meer wilde doen 
en dit ook aan Hem te belijden, merkte 
ik dat ik veranderde. Langzaam werd ik 

milder naar mijzelf en naar anderen. Het 
maakte mij minder veroordelend en min-
der perfectionistisch. Ik voelde mij meer 
en meer door Hem geliefd en gewenst. 
Niet meer om wat ik doe, maar om wie 
ik voor Hem ben. Zijn dochter. Het geeft 
mij rust. Het geeft mij houvast. En het 
zorgt er voor dat ik op zoek ben naar 
Zijn plan met mij. Juist in mijn werk als 
arts zie ik hoe mensen, net als ik eerder, 
vast zitten in het gevoel de dingen goed 
te moeten doen. Alles moet onberispe-
lijk zijn en anderen moeten vooral niets 
kunnen vinden van wat jij denkt, zegt 
of doet. En in deze tijd van onrust, van 
verwarring en van onzekerheid hoor en 
zie ik de angst die er bij mensen leeft. 
Dan huilt mijn hart.  
Voor al deze mensen hoop en bid ik dat 
mijn verhaal een houvast mag zijn. Dat 
zij hier iets aan hebben. Dat het hen 
lukt om zich niet te richten op de angst, 
maar om zich te richten op de liefde van 
Onze Vader die onvoorwaardelijk van 
hen houdt. Dat zij dat net als ik mogen 
omarmen. Het is niet iets wat je moet 
verdienen, maar wat je als een geschenk, 
een Godsgeschenk, in genade mag aan-
nemen. Makkelijk? Nee. Zoals een kind 
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dat leert lopen wel eens struikelt, gaat 
ook mijn geloofsreis met vallen en op-
staan. Het is niet altijd makkelijk. Maar 
zoals dat kind bij het struikelen wordt 
opgevangen door een van zijn ouders, 
mag ik, en mogen ook u en ook jij, zich 
geborgen weten in Zijn veilige handen. 
Hij vangt ons op. Hij geleidt ons bij de 

hand. Dan wijkt de angst. Dan komt er 
rust en vrede. Zijn Rust, Zijn Vrede. Het 
lied wat ik met u / jou wil delen:

Ik weet hoe goed mijn God is
https://www.youtube.com/
watch?v=85bmsn-FnVo

Mirjam Hollemans

Beelden van hoop
Oproep aan alle gemeenteleden: Wat is jouw BEELD VAN HOOP? 

Paulus riep op afstand de mensen in Thessaloniki op om elkaar te bemoe-
digen: “Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al 

doet.” (1 Thessalonicenzen 5:11). 

Laten wij elkaar ook tekens van hoop doen toekomen! Welke beelden doen jou 
goed in deze tijd waarin het coronavirus het leven op zijn kop lijkt te zetten? Het 
zijn vaak zaken om ons heen, die door de drukte aan onze aandacht ontsnappen. 

Een gebaar van iemand, nieuw leven, een paddenstoel die groeit uit een oude 
boomstam, een kunstwerk, een lied, of iets heel anders? Wat bezorgt jou een 

glimlach op het gezicht en biedt hoop in deze bijzondere tijd? 

We roepen je op om daar een foto van te maken en die samen met een korte be-
schrijving naar ons te mailen. Wij maken een selectie en plaatsen die iedere week 

op de website of in de nieuwsbrief. 

Wat zijn de voorwaarden: 
Het moet een recente foto zijn. Niet van internet geplukt, maar iets dat je zelf 

hebt meegemaakt, gezien en gefotografeerd. 
Ontwaakt de kunstenaar in jou, dan kan het ook een foto van je creatie zijn. 

Zet bij de foto een korte omschrijving van maximaal zeventig woorden. 
Mail je tekst en foto naar beeldvanhoop@maranathakerk.net  

We hopen velen met jullie bijdragen te kunnen bemoedigen nu we als gemeente 
elkaar niet of nauwelijks zien. 

Alvast hartelijk dank voor de medewerking! 
Piet van Roest en Janneke van de Kaa  

Op de volgende pagina staan onze beelden van hoop, wie volgt? 
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Beeld van Hoop (1)
 
Begin maart kochten wij dit schilderij ‘Het Licht’ van schilder Richard 
van Mensvoort. Juist nu we zoveel tijd in huis doorbrengen valt ons oog telkens op 
het prachtige licht dat weerkaatst op het water in een verlaten landschap. 

Het geeft troost en herinnert ons er aan dat het Licht altijd weer gaat schijnen, 
ook na donkere tijden. 

Janneke van de Kaa 

<
<

Beeld van Hoop (2) 
 
Mijn schoonzoon kwam eindelijk toe 
aan het kloven van zijn openhaardhout. 
Verwonderd keek hij naar de prachtige 
zwammetjes, die op het inmiddels ver-
weerde hout groeiden. 
Het deed mij goed, dat die hoop hout 
nu eindelijk eens werd aangepakt, maar 
ook om hem te zien genieten van deze 
voor hem ongebruikelijke klus en de 
wonderlijke wereld van de natuur.  Piet 
van Roest 
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Bij de kerkdiensten

Viering Heilig Avondmaal op 
Goede Vrijdag

Denk aan Mij!  
vrijdagavond 10 april a.s. zal er, via in-
ternet (www.kerkdienstgemist.nl) en de 
kerkradio een kerkdienst worden uitge-
zonden vanuit de Maranathakerk. Naast 
de verkondiging van het Evangelie, naar 
aanleiding van Lukas 23:33:43, zal ook 
het brood gebroken en de wijn uitge-
schonken worden. 

Helaas kan dit deze keer niet uitgedeeld 
worden maar dit hoeft zeker geen belem-
mering te zijn om het Heilig Avondmaal 
toch te kunnen vieren. Een ieder die 
Jezus als Heer belijdt, kan thuis, als in 
de kerk de instellingswoorden geklonken 
hebben, een stukje brood eten en een 
slokje wijn drinken. 

Juist in deze periode, waarin we ge-
dwongen worden om afstand te houden 
van elkaar, komt Jezus Christus ons door 
Woord, Geest, brood en wijn zegenend 
nabij. Het thema van de dienst is: Denk 
aan Mij! Door de viering van het Heilig 
Avondmaal zien en horen wij dat Hij Zijn 

gemeente niet vergeet; als wij het brood 
eten en de wijn drinken, dan denken wij 
aan Hem die onze zonden op Zich nam, 
wiens bloed ons heeft gereinigd.  

Cock Kroon 

Geen zangdienst op tweede 
paasdag 

In het vorige kerkblad heb ik dienst op 
2e paasdag als zangdienst aangekon-
digd.  Inmiddels is er heel wat gebeurd, 
het corona virus is ook in ons land ge-
komen en heeft een groot deel van ons 
land stil gezet, zo ook de kerkdiensten.  

We kunnen de diensten alleen online 
beluisteren, gelukkig ook met beeld. 
Dit geeft wel extra werk voor ons be-
amerteam, in de week voorafgaand aan 
Pasen hebben we 5 avonddiensten die 
allemaal online worden uitgezonden.   
Mede hierdoor hebben we er voor geko-
zen om de dienst op 2e paasdag niet 
door te laten gaan. 

Doopdienst 19 april 2020 
De afgelopen weken hebben we als 
gemeente weer een aantal mooie ge-
boorteberichten mogen ontvangen. Een 
teken van hoop in deze onzekere tijd, 
waar we onze Hemelse Vader dankbaar 
voor zijn. 

Zoals jullie waarschijnlijk al weten zijn 
de maatregelen rondom het Corona virus 
verlengd. Om die reden zal ook de doop-
dienst van zondag 19 april niet door 
kunnen gaan. Jullie horen het z.s.m. 
van ons als we een nieuwe datum kun-
nen plannen.  
Groet,

Gijsbert Duijzer & Hester Wijnen 
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Bij de collecten  

Hoe kunt u tijdens de online kerkdienst meedoen aan de collecte? 
1. Via een overschrijving van uw bank: 

1e collecte: NL 93 RABO 0337 5179 32  tnv Diaconie  
 onder vermelding van Vrienden van De Hoop  
2e collecte: NL 54 RABO 0337 5003 98  tnv Hervormde Gemeente Lunteren  
 onder vermelding van collecte CvK 

2. Via de QR-code van Givt die tijdens de dienst op het scherm verschijnt: 
1. Richt de camera van uw mobiel op de QR code op het scherm 
2. Er verschijnen vier hoekjes om de QR-code 
3. Maak dan een foto en Volg de instructies op uw scherm 

3. Via de Givt app (zie onderstaande instructie om de app te installeren) 
1. Open de Givt app op uw mobiel  
2. Voer de bedragen voor de eerste en de tweede collecte 
3. Klik op ‘Volgende’ en daarna op ‘Lijst’ 
4. Selecteer Maranathakerk Lunteren in de lijst en klik ‘Geven’  

Hoe installeer je de Givt app op uw mobiel? 
1. Download de app via www.givtapp.net/download of zoek ‘Givt’ in de Apple Store 

of  Google Play Store. 
2. Het is belangrijk om uw registratie te voltooien, zodat de gift van uw bankreke-

ning kan worden afgeschreven en het bedrag kan worden overgemaakt. 
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Vrijdag 10 april 2020, Familie 
van Saane 

Net als in andere landen kampt ook 
Libanon met het coronavirus. Inmiddels 
zijn alleen nog bakkers, supermarkten, 
slagers, groentewinkels en apotheken 
open. Het merendeel van het Libanese 
volk heeft de waarschuwingen heel se-
rieus genomen. Daardoor is het aantal 
besmettingen en slachtoffers tot nog 
toe beperkt gebleven. Niettemin is er 
veel angst en verwarring, ook bij de 
studenten van Wilbert.  Na maanden 
van protesten komt het stilleggen van 
de economie als een nieuwe dreun voor 
het land. Van een steunpakket voor 
ondernemers kan op dit moment geen 
sprake zijn. De komende tijd zal daarom 
ongetwijfeld in het teken staan van 
groeiende armoede. Terwijl het diaco-
naat in de afgelopen jaren veel Syrische 
vluchtelingen heeft bijgestaan, zullen 
de kerken nu de handen vol hebben om 
de eigen gemeenschap te ondersteu-
nen. Net zoals dat in Nederland gebeurt, 
is men overgegaan op online lesgeven. 
Ook   de kinderen van Wilbert en Rima 
van Saane krijgen, net als veel kinderen 
in Nederland, online les. Kennis over-
brengen gaat prima. Het zijn de andere 
aspecten van onderwijs die minder tot 
hun recht komen, zoals de groepspro-
cessen en de persoonlijke ontmoeting. 
Men probeert de studenten een-op-een 
te begeleiden en bemoedigen.  
Met uw gave steunt u het werk van 
Wilbert en Rima. 

Bericht van Wilbert en Rima van 
Saane: 
In de zomer van 2020 komt onze huidige 
uitzending tot een afronding. Op zon-

dag 5 juli zal de afscheidsdienst in de 
Lichtkring in Alphen aan den Rijn plaats-
vinden. We zijn dankbaar voor de zegen 
die de band met de Lichtkring heeft ge-
bracht. Het afscheid van de Lichtkring 
betekent voor ons helaas ook het einde 
van onze uitzendovereenkomst met 
Interserve. 
De komende jaren hopen we werkzaam te 
blijven in Libanon, nu uitgezonden door 
Kerk in Actie, met ondersteuning van de 
GZB voor in ieder geval de komende twee 
jaar. Dat betekent dat we ook de banden 
met verschillende betrokken gemeenten 
kunnen vasthouden. 
Wilbert zal niet langer verbonden zijn 
aan Haigazian University, maar zal het 
grootste deel van zijn tijd werkzaam zijn 
aan de Near East School of Theology 
(een partner van zowel Kerk in Actie als 
de GZB). Tevens zal hij ingezet worden 
in het missionaire en diaconale werk van 
Kerk in Actie en de GZB in het Midden-
Oosten. Rima zal haar huidige werk aan 
de NEST voortzetten. 
Het Paasevangelie bevat twee korte zin-
nen die in deze tijd bijzonder spreken: 
“Wees niet bang... Mij is gegeven alle 
macht in hemel en op aarde.” In dat 
evangelie met u verbonden, wensen we u 
een gezegend Paasfeest.  
Wilbert en Rima van Saane 

Zondag 12 april 2020, eerste 
Paasdag, Operatie Mobilisatie 

Operatie Mobilisatie (OM) is een inter-
nationale missionaire organisatie die 
zich inzet voor de verspreiding van het 
Evangelie onder hen die de boodschap 
van Jezus’ liefde nog niet eerder heb-
ben gehoord. OM bestaat omdat er drie 
miljard mensen zijn die weinig tot geen 
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kans hebben het goede nieuws van Jezus 
te horen. OM gelooft dat iedereen de 
boodschap van Jezus’ liefde kán horen, 
als er voor iedereen op de wereld een 
Vibrant Community of Jesus Followers 
binnen bereik is: een zelfstandige ge-
meenschap waar mensen kunnen horen 
over Jezus, kunnen leren hoe je als vol-
geling van Hem kunt leven en hoe je 
anderen over Hem vertelt. Alles wat we 
doen is gericht op het tot stand brengen 
van deze Vibrant Communities of Jesus 
Followers wereldwijd. In Nederland mo-
biliseren we jaarlijks duizenden chris-
tenen en brengen hen in beweging om 
zich hiervoor in te zetten in binnen- of 
buitenland. Door te geven aan deze col-
lecte helpt u mee om het Evangelie te 
verspreiden over de wereld!  https://
youtu.be/GxHCFQegwT0 

Maandag 13 april, tweede 
Paasdag, en zondag 3 mei 
2020, Diaconie 

Juist in deze tijd van het coronavirus is 
het de taak van onze Diaconie om een 
bijdrage te leveren aan het omzien naar 
elkaar. Onze eerst zorg gaat naar de in-
woners van ons dorp en in het bijzonder 
naar de groep van kwetsbaren binnen 
onze gemeente. Dit doen wij voorname-
lijk door een luisterend oor en het hel-

pen met praktische zaken. Hoewel dit 
voor het grootste deel mensenwerk is, 
worden er kosten gemaakt. Met uw gave 
draagt u in deze bijzondere tijd bij aan 
de steun die we leveren. 

Zondag 19 april 2020, Jeugd 
Ook in deze bijzonder periode willen we 
bijdrage vragen voor het jeugdwerk in 
onze gemeente, momenteel worden er 
initiatieven ondernomen om het club-
werk en de follow me catechese door te 
laten gaan. Daarnaast willen wij graag 
het werk van Matthijs Vlaardingenbroek 
ondersteunen. Hij levert iedere week 
een prachtige bijdrage voor de kinde-
ren als alternatief voor de kinderne-
vendienst. Doelstelling van al het werk 
dat verricht wordt voor de jeugd in 
onze gemeente is om hen te leren over 
Christus en hen van zijn liefde te laten 
ervaren. Met uw bijdrage wordt dit werk 
mogelijk gemaakt.  

Zondag 26 april 2020, 
Voedselbank Ede 

Stichting Voedselbank Ede is op 23 mei 
2006 opgericht. In die tijd was het maar 
een klein aantal gezinnen dat gebruik 
maakte van de Voedselbank. Nu zijn het 
ca. 130 alleenstaanden en gezinnen die 
recht hebben op een voedselpakket en 
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in deze Corona-tijd neemt het aantal 
per week toe. Het zijn zeer verschil-
lende mensen die één, of nee, twee din-
gen gemeen hebben: ze wonen allemaal 
in de gemeente Ede en ze hebben al-
lemaal niet genoeg geld om voldoende 
eten te kopen. Dus kloppen ze aan bij 
de Voedselbank. 

De Voedselbank wordt gerund door vrij-
willigers en is geheel afhankelijk van 
giften. Zonder steun van particulieren 
en het bedrijfsleven kan zij niet be-
staan. 
Daarom zijn we zo blij met de collectes 
en de voedselinzamelingen door de ker-
ken. U helpt daarmee de mensen die het 
‘t aller moeilijkst hebben. 

Pastoraat 

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 medele-
ven hen zeker goed doen nu velen van 
kwetsbaren achter gesloten deuren zit-
ten!  
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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. Laura Beek (Reeënlaan 48, 6741 
AX) is recent gestart met de chemobe-
handeling; dit is een (in)spannend tra-
ject omdat hierdoor juist ook gezonde 
cellen in gevaar komen. Ook haar man 
Jan moet grotendeels zijn dagen nu 
binnen doorbrengen omdat ook hij een 
kwetsbare gezondheid heeft.
  
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 betekent 
niet dat de zorgen aangaande haar mo-
biliteit en vitaliteit voorbij zijn.  

Mw. Wallet – van de Pol verbleef eni-
ge weken in Verpleeghuis Norschoten 
te Barneveld. Inmiddels heeft zij een 
kamer betrokken in   Verpleeghuis 
Ruimzicht (Rozenhof 1, 3772 JN, 
Barneveld). Terugkeer naar haar woning 
aan de Hulweg is helaas niet meer mo-
gelijk vanwege toenemende verzorging.  

Mw. Jopie Blotenburg (Ruitenbeekweg 
2 B, 6741 HC) werd in het Gelderse 
Vallei Ziekenhuis te Ede opgenomen in 
verband met een hartinfarct. De schade 
aan haar hart is aanzienlijk en het hart-
ritme is ernstig verstoord. Hier moet zij, 
indien mogelijk op korte termijn, een 
behandeling voor ondergaan in het zie-
kenhuis te Nieuwegein.
  
In De Honskamp (Dorpsstraat 25, 6741 

AA) woont een aantal gemeenteleden 
die in deze periode niet of nauwelijks 
bezoek mag ontvangen; hun namen 
brengen we graag onder de aandacht:  
Mw. D. van Doorn - van den Brandhof; 
mw. D.A. Prins – Baar (k.005); dhr. W. 
van Veller (k.023a); mw. W.J.S. van 
den Dikkenberg – Sluijter (k.023); mw. 
J.C. Schornagel – Hart (k.026); mw. T. 
Bos (k. 002);mw. J. Wolff - van Raaij 
(k. 107); mw. L.C. Brederveld - van de 
Rovaart (k.125); mw. M. Leenders – 
Hendriksen (k. 021) 

Verschillende gemeenteleden en dorps-
genoten zijn inmiddels getroffen door 
het Coronavirus. Het is momenteel on-
doenlijk om alle namen van hen in deze 
rubriek te noemen. De oproep om naar 
hen om te zien en voor hen allen te bid-
den is hopelijk overbodig…    ‘Laat ko-
men, Heer, Uw rijk, Uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, Messias uw ge-
zag!’ (Liedboek voor de kerken 1973, nr. 
294:1).  
 

In Memoriam – Jan Martinus 
Westerink 

Donderdag 19 maart jl. overleed Jan 
Martinus Westerink op de leeftijd van 
72 jaar. Een aantal maanden geleden 
kwam er opnieuw een ernstige ziekte 
bij hem aan het licht. Al eerder had Jan 
tegen deze ziekte gestreden. Toen kon 
hij, na een operatie en een serie behan-
delingen, zijn levensweg met Joke, de 
kinderen en kleinkinderen vervolgen. 
Nu bleek gaandeweg dat hij zich moest 
gaan voorbereiden op een definitief af-
scheid. In deze laatste levensfase wist 
hij zich in goede handen bij zijn dier-
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baren. Zij stonden op verschillende ma-
nieren dag en nacht voor hem klaar. Ook 
was er in de achterliggende tijd pasto-
raal contact met ouderling Caroliene van 
Zijl; tijdens deze kostbare ontmoetingen 
liet Jan, tussen de regels door, horen en 
zien dat hij geborgenheid zocht bij de 
Allerhoogste. 

Dit verlangen klonk ook door in de lie-
deren die hij, al in een eerder stadium, 
had uitgezocht voor zijn uitvaart. Op 
woensdag 25 maart jl. kwamen we, 
voorafgaande aan zijn begrafenis op 
Natuurbegraafplaats Heidepol, samen in 
de Maranathakerk te Lunteren. Vanwege 
de beperkingen i.v.m. het Coronavirus 
werden in kleine kring dankbare herin-
neringen door zoon Robbert en dochter 
Marinka gedeeld. Kleinzoon Ruben had 
zelf een gedicht geschreven en riep ons 
hiermee op om opa Jan nooit te verge-
ten. Ook lazen we samen uit de Bijbel. 
De keuze was gevallen op Psalm 27. In 
dit lied laat David zich, als hij omringd 
wordt door levensgevaar, in zijn ziel kij-
ken: ‘De HEER is mijn licht, mijn behoud, 
wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn 
leven veilig, voor wie zou ik bang zijn’ 
(vers 1). Dit zijn grote gelovige woor-
den! Waarom zou je dit durven zeggen 
als de dood dreigend dichterbij komt? 

Uit Psalm 27 blijkt dat David dit ge-
loofsvertrouwen zichzelf niet aanpraat 
maar dat hij dit vindt in wie God Zelf 
is; gaandeweg het leven heeft hij de 
Here God leren kennen, vertrouwen en 
liefhebben. En wie God zo in het leven 
heeft ontmoet kan en mag het ook in 
het aangezicht van de dood zeggen: 
‘Ik hoef niet bang te zijn, al gaat de 
storm te keer, ik leg ‘gewoon’ mijn 

hand, in die van onze Heer!’ Wij con-
doleren Joke van harte nu zij afscheid 
heeft moeten nemen van haar maatje 
met wie zij 48 jaar getrouwd is geweest, 
tevens condoleren wij ook de kinderen 
en kleinkinderen met het verlies van 
hun lieve, zorgzame en betrokken va-
der en opa. Correspondentieadres: Joke 
Westerink – ten Ham, Spoorwiel 30, 
6741ZK,Lunteren. 

Cock Kroon 

In Memoriam – Piet van 
Leuveren

Dinsdag 31 maart jl. overleed dhr. Piet 
van Leuveren op de leeftijd van 74 
jaar; hij overleed in het Gelderse Vallei 
Ziekenhuis te Ede ten gevolge van het 
Coronavirus. De dagen waarin hij steeds 
ernstiger ziek werd waren voor hem, zijn 
vrouw Dinie en de kinderen, ingrijpend 
en zwaar. In verband met besmettings-
gevaar was ziekenhuisbezoek onmoge-
lijk en moesten ze op afstand met Piet 
meeleven. 

Gaandeweg het ziekteproces bleek dat 
het virus steeds meer vat op hem kreeg. 
Uiteindelijk werd duidelijk dat Piet deze 
strijd niet zou winnen; toen hij de grens 
van het leven naderde was er wel een 
afscheidsmoment in het ziekenhuis mo-
gelijk. Op maandag 6 april jl. werd de 
afscheidsdienst, in kleine kring, in de 
Maranathakerk gehouden. Door middel 
van de techniek waren er toch velen 
verbonden met familie Van Leuveren. 
Dankbare herinneringen aan Piet als 
echtgenoot, vader en schoonvader wer-
den gedeeld. Hoewel Piet niet graag op 
de voorgrond stond bleef hij in de fa-
miliekring, in het dorp en in de kerk, 
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niet onopgemerkt. Menigeen werd blij 
verrast met een tekening. Huizen, stra-
ten en winkels uit het Lunterse heden 
en verleden werden met precisie nagete-
kend. Een tekening van een Bijbels tafe-
reel met daarbij de tekst ‘Ik zal er zijn’ 
hing in 2018 enige tijd in de kerkzaal in 
het kader van ‘kunst in de kerk’. 

Ook leefde hij met menigeen mee door 
middel van een kaart met daarop een 
bemoedigend gedicht. Een gedicht wat 
Piet graag deelde was het gedicht ‘Gebed 
om moed’ van Nel Benschop. Daarom 
kreeg dit gedicht ook een plek in de af-
scheidsdienst. Naast tekenen hield Piet 
erg van zingen; zowel bij Interkerkelijk 
koor de Regenboog uit Lunteren als 
bij de Hervormde Zangvereniging Vox 
Vivenda uit Voorthuizen zong Piet en-
thousiast mee. Zich uitspreken over het 
geloof deed Piet, vanwege zijn introver-
te karakter, niet zo makkelijk, maar door 
te zingen liet hij wel in z’n ziel kijken. 

Een van zijn lievelingsliederen was ‘Ik 
zal er zijn’, dit lied bracht ons ook bij 
de Schriftlezing op de dag van zijn be-
grafenis: Exodus 3:1-15. Te midden van 
lijden, onzekerheid, angst en spanning 
wordt Mozes opgezocht en krijgt hij de 
belofte: ‘Ik zal er zijn!’ Deze belofte 
geldt in de eerste plaats voor Israël 
maar ziende op Jezus Christus mogen we 
er ook op vertrouwen dat deze belofte 
een ieder draagt die in leven en sterven 
op Hem hoopt. 

De troost en kracht van deze belofte 
wensen we Dinie van harte toe nu zij, 
na 49 jaar huwelijk, afscheid moest ne-
men van hem die haar zo lief was. Ons 
medeleven gaat ook uit naar de kin-

deren die hun betrokken en zorgzame 
vader door de dood verliezen. Moge 
zijn herinnering ons allen tot zegen 
zijn. Correspondentieadres: fam. Van 
Leuveren,  Molenparkweg 4 D, 6741 ZR, 
Lunteren.

Cock Kroon

Vanuit de Kerkenraad

Daarom ga ik (online) naar de 
kerk 

‘Ik wil U loven met heel mijn hart, voor 
U zingen onder het oog van de goden, 
mij buigen naar Uw heilige tempel, Uw 
naam loven voor Uw liefde en trouw’ 
(Psalm 138:1-2).  Zondag 15 maart jl. 
waren in ons land grotendeels alle ker-
ken gesloten. 

Achter veel van die gesloten deuren 
waren kleine groepjes mensen samen-
gekomen om een kerkdienst te houden 
die op afstand, door middel van het in-
ternet, bijgewoond kon worden. Op deze 
‘kerkloze’ zondag maakte ik onderdeel 
uit van een groep van twaalf personen 
die samenkwam in de Maranathakerk. 
Voorafgaande aan de dienst signaleer-
den we een politieauto waaruit men 
controleerde of de norm van de toe-
gestane hoeveelheid bezoekers, maxi-
maal 100 personen, niet overschreden 
werd.  De vanzelfsprekendheid waarmee 
we, normaal gesproken samenkomen, 
was totaal verdwenen. 

Het mogen zitten in een grotendeels 
lege kerkzaal zorgde voor een dubbel 
gevoel: het voelde als een groot voor-
recht om er toch te mogen zijn en te-
gelijkertijd voelde het leeg vanwege de 
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afwezigheid van de meeste broeders en 
zusters. Gaandeweg de dienst drong het 
tot mij door dat dit voor velen van onze 
geloofsgenoten al jaar en dag de prak-
tijk is van elke zondag. In alle vrijheid 
naar de kerk kunnen (blijven) gaan is 
eerder een uitzondering dan een regel. 

In de achterliggende dagen riep de bij-
zonder ervaring van zondag jl. wel een 
paar vragen bij mij op. Waarom ga ik 
naar de kerk? Wat mis ik als ik niet 
(meer) ga? Waardoor wordt het gevoel 
van leegte veroorzaakt als ik in mijn 
zondagse agenda opeens een gat heb 
van ruim anderhalf uur?  

Het antwoord op deze vragen vond ik een 
in tekening van Cor van Iterson (1932 – 
2019) en in een boek van dr. A.A. van 
Ruler (1908 – 1970). Eerstgenoemde gaf 
Psalm 138 weer in drie strakke vlakken. 
Het zwarte vlak staat symbool voor de 
vele gevaren op de levensweg (vers 7); 
de uitgestoken handen strekken zich in 

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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lofprijzing en verlangen uit naar de God 
van Israël (vers 1); de ark met daarop 
de cherubs weerspiegelen het buigen 
in aanbidding voor de Eeuwige die vol-
strekt heilig en rein is (vers 2). In het 
eerder genoemde boek beschrijft dr. Van 
Ruler eenentwintig reden om wel naar de 
samenkomst van de gemeente te (blij-
ven) gaan. Sommigen hiervan sluiten 
naadloos aan bij de tekening over Psalm 
138. Bijvoorbeeld: ik ga naar de kerk om 
de lofprijzing te volbrengen; ik ga naar 
de kerk om tot het licht te komen; ik ga 
naar de kerk om de verlossing te vie-
ren. In onze huidige tijd hoeven we over 
een reden om samen te komen niet lang 
na te denken: ik ga naar de kerk om te 
schuilen bij de Allerhoogste (Psalm 91).  
De komende zondagen zullen we elkaar 
niet ontmoeten in ons kerkgebouw aan 
de Hertenlaan. Dat gaat hopelijk niet 
wennen… Maar het samenkomen als 
gemeente van Christus is niet gebonden 
aan een gebouw, vorm of traditie. Jezus 
kwam na Zijn opstanding door gesloten 
deuren die uit vrees gesloten waren: ‘Hij 
kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik 
wens jullie vrede’ (Johannes 20:19). Hij 
weet ons in de komende tijd, door de 
Heilige Geest, online te vinden. Door 
deze Geest blijven en worden we aan 
elkaar verbonden!  

Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan, 
Want de Geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
Samen leven tot zijn eer. 

Cock Kroon, kw@maranathakerk.net 

Samenvatting GK 03-03-2020
De Opening 
Na het delen van lief en leed, zang en 
gebed leest Cock Kroon voor uit Lucas 
23:33-48. We praten in kleine groepjes 
over de vragen die Cock ter voorberei-
ding had rondgestuurd. 

Het beroepingswerk 
Eind april komt de fam. Steenkamp 
weer naar Nederland voor het regelen 
van diverse zaken, maar eveneens voor 
een korte vakantie. Ds. Steenkamp zal 
in die week (10-05-2020) voorgaan in 
de ochtenddienst. Ds. Steenkamp zal op 
13-05-2020 het afrondende colloquim-
gesprek bij PKN hebben. 
Na dat gesprek is ds. Steenkamp formeel 
beroepbaar en een beroep zal direct door 
onze gemeente worden uitgebracht. Na 
verwachting zal de intrededienst op 13 
september 2020 plaatsvinden. Verder 
zal ds. Steenkamp in de komende kerk-
bladen een bijdrage leveren. 

Oprichten commissie voorbereiding 
intrededienst. 
Er zijn diverse zaken die georganiseerd 
moeten worden voor de intrededienst. 
Vanuit het scribaat is al actie onder-
nomen en een voorbereidingscommis-
sie is reeds vastgesteld. Wanneer u dit 
leest hebben er reeds 2 bijeenkomsten 
plaatsgevonden. De beroepingscommis-
sie is onder de indruk van Gods leiding 
in deze weg met Ds. Steenkamp.  We 
mogen daar van getuigen in onze com-
municatie naar anderen en naar de ge-
meente. 

Aannemingsavond belijdenis catechi-
santen 
Ondanks de afwezigheid van een vaste 



“Rond de Maranathakerk”

8 april 2020 25

predikant is het toch fijn dat een groep 
catechisanten zich geroepen voelt om 
openbare belijdenis van het geloof af 
te leggen. De Aannemingsavond is vast-
gesteld op maandag 30-03-2020. De 4 
belijdeniscatechisanten ervaren deze 
avond als ‘spannend’. De de nadruk zal 
liggen op geloofsgesprekken. De open-
bare geloofsbelijdenis zal op zondag 
05-04-2020 in de ochtenddienst plaats-
vinden. 

Verkiezingen ambtsdragers 
De secties 2 en 5 van het college van 
ouderlingen zijn reeds vacant. Marco 
Bouw van sectie 4 heeft aangegeven 
niet herkiesbaar te zijn. Van het college 
van Diakenen is Henny Neutel aftreed-
baar en herkiesbaar. Zij heeft aangege-
ven herkiesbaar te zijn. Daarmee komt 
het aantal vacatures op 3. De gemeente 
is opgeroepen om namen in te dienen 
en dat kan tot 22 maart. In de extra ker-
kenraadvergadering van 14 april zullen 
de ingediende kandidaten worden be-
sproken en vervolgens worden de kan-
didaten benaderd. De afscheids- en de 
bevestigingsdienst is gepland op 7 juni 
2020. Tot slot wil ik u namens de ker-
kenraad vragen het proces van beroepen 
van Ds. Steenkamp en de verkiezing van 
ambtsdragers mee te nemen in uw ge-
bed. Jezus volgend groet ik u, 

Martin van de Bunt Scriba 

College van Diakenen 

Verantwoording maart 2020 
De volgende collectes zijn ontvangen in 
de maand maart 2020 

01-03 Bijbelverhalen in € 486,93
 de Golfstaten  

08-03  Stichting Exodus  € 400,00
11-03  Tsjernobyl kinderen € 907,96 
15-03 Edukans € 200,82 
22-03 Vrienden de Hoop  € 294,05 
29-03  Stichting Gave € 268,05 

Giften maart 2020
Bloemenpotje  € 53,10 
Projectbussen € 122,45 
Opbr. 40 dagen kalender € 68,10 

Ook is er een gift binnengekomen via 
Jan Bos voor de diaconie  € 100,00 

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

Jeugdwerk

Diaconaal Jeugdwerk
Het seizoen van het jeugdwerk is 
dit jaar eerder gestopt vanwege het 
Corona-virus. Gelukkig worden er nu 
elke zondag, en ook door de week voor 
kinderen en jongeren momenten aan-
geboden om samen kerk te zijn. Onze 
jeugd heeft afgelopen maanden niet stil 
gezeten. Zo zijn er meerdere groepjes 
jongeren een aantal woensdagavonden 
naar De Honskamp gegaan. Hier komen 
elke twee weken een aantal bewoners 
samen die het gezellig vinden om een 
ontmoeting te hebben met de jeugd uit 
Lunteren. Er zijn gesprekken, er wordt 
samen wat gedronken en een quiz ge-
speeld. Verrassende momenten voor zo-
wel de bewoners als de jongeren. Extra 
bijzonder is dat we samen met andere 
kerken uit Lunteren hier vorm aan ge-
ven. Elke kerk verzorgt een aantal we-
ken de ontmoetingen en zo kunnen we 
over kerkmuren heen samen kerk zijn. 
Daarnaast zijn andere groepjes jongeren 
bij oudere gemeenteleden op bezoek 
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geweest. Om kennis te maken, maar 
ook om van elkaar te leren.  We hebben 
gezellige gesprekken gehad maar ook 
prachtige getuigenissen mogen horen. 
In die getuigenissen mochten we horen 
hoe zij onder alle omstandigheden hun 
vertrouwen op God stelden. Mooi om zo 
samen gemeente te zijn! 

Daarnaast zijn in deze tijden van Corona 
ook allerlei initiatieven opgestart voor 
de mensen om ons heen. Onze (veelal 
jonge) jeugd heeft gehoor gegeven aan 
de vraag of ze een kaartje of tekening 
wilde maken voor de bewoners van De 
Honskamp. Hier is in grote getalen ge-
hoord aan gegeven en is erg gewaar-
deerd. 

Mocht je nu meer zin en tijd hebben 
om tekeningen, kleurplaten of kaartjes 
te maken er zijn meer groepswoningen 
en verzorgingshuizen in Lunteren die dit 
ook kunnen waarderen!
Hartelijke groet, 

Jojanneke van Leeuwen, Jeugddiaken.

Vorming en Toerusting

Online cursus: ‘Groeien in 
EENHEID, samen volwassen 
worden in Christus’

Helaas kunnen we elkaar niet fysiek tref-
fen bij de vervolgcursus op ‘Gaven en 
talenten’. Maar…, we gaan elkaar online 
ontmoeten rondom de cursus ‘Groeien in 
EENHEID. Dankzij alle technische men-
sen en middelen, die ons ter beschikking 
heeft, kunnen we toch verder gaan met 
de toerusting. Maaike van de Wetering 
zal ook deze cursus verzorgen. De in-
steek van de cursus is wat anders, dan 
we in 1e instantie in gedachten hadden. 
Dit omdat het oorspronkelijke vervolg 
‘Dienen vanuit je roeping’ uit een heel 
aantal groeps- en praktijkopdrachten 
bestaat en dat nu niet haalbaar is. En nu 
we dit online aanbieden, hopen we op 
een breder publiek. Gebed over de situ-
atie en nieuwe mensen, heeft de cursus 
‘Groeien in EENHEID’ tot stand gebracht. 
We blijven wel in de buurt van het the-
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ma Gaven en talenten, namelijk bij de 
kern! In Efeze 4 kun je het doel lezen 
dat God heeft met de bedieningen en 
gaven die Hij geeft. Om de heiligen toe 
te rusten voor het werk in zijn dienst. 
Zo wordt het lichaam van Christus op-
gebouwd, totdat wij allen samen door 
ons geloof en door onze kennis van de 
Zoon van God een eenheid vormen, de 
eenheid van de volmaakte mens, van de 
tot volle wasdom gekomen volheid van 
Christus. (Efeze 4:12-13 NBV) In de cur-
sus ‘Groeien in EENHEID’ gaan we samen 
op zoek naar antwoorden op de vragen: 
Hoe groeien we? Welke fases in groei 
zijn er? Waar staan jij en je gemeente? 
Hoe kunnen we elkaar bemoedigen en 
opbouwen. Zoals gezegd, wordt de cur-
sus online aangeboden. We zijn nog in 
overleg, wat de beste manier hiervoor 
is. Als je je aanmeldt via de site, houden 
we je op de hoogte van de techniek.De 
opbouw van de avond ziet er als volgt 
uit:

20.00 uur: Bidden, aanbidding, bijbel-
lezen.
20.20 uur: Uitleg thema van de avond
20.40 uur: Vragen stellen
20.50 uur: Persoonlijke opdracht
21.00 uur: Online bespreking / opdracht

Tot 21.30 is er gelegenheid om vragen 
aan Maaike te stellen., hier zullen we 
samen afsluiten met gebed

Via de mail ontvang je informatie om 
je te kunnen voorbereiden op de vol-
gende keer. Het zijn 7 online-sessies op 
woensdagavond 15, 22 en 29 april en 6, 
13, 20 en 27 mei. Je hoeft NIET de cur-
sus Gaven en Talenten hebben gevolgd 
om hieraan mee te doen! We kijken er 

naar uit om met elkaar te groeien naar 
eenheid en volwassenheid in Christus!
Dus…. meld je snel aan! Voor meer in-
formatie zie de website. 
Contactpersoon: Caroliene van den 
Berg, ajh,vandenberg@hetnet.nl, 
0636205472

Stemmen uit het verleden 
– Thomas a Kempis (1380 – 
1471)

Onze slechte gewoonten en het feit dat 
we weinig aandacht besteden aan onze 
relatie met God, zorgen er samen voor 
dat we onnadenkend maar wat raak klet-
sen. 

We kunnen als mens groeien door te 
praten over onze diepste levensvragen, 
vooral als we ons omringen met mensen 
die daar ook mee bezig zijn en als we 
openstaan voor Gods aanwezigheid tij-
dens onze gesprekken.
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Maak kennis met...

Maak kennis met Bert 
Zieleman (1950)

“Het zijn de kleine dingen die het doen”

Wil jij je even voorstellen?
Op mijn rijbewijs staat dat ik deze zomer 
70 wordt maar in mijn hoofd ben ik een 
jaar of twintig jonger. Ben een uiterma-
te praktisch ingesteld mens. Daarom lid 
van de afdeling oplossingen. Geboren 
in Hasselt (O) getogen in Overberg en 
Lunteren en de laatste 39 jaar woonach-
tig op onze “Heerlijckheid” in Ederveen, 
het ouderlijk huis van mijn echtgenote 
Hillie. We zijn 46 jaar getrouwd en heb-
ben 2 dochters 1 zoon en 9 kleinkinde-
ren tussen 5 en 11 jaar. Negen jaar ge-
leden met de VUT gegaan daarmee een 
andere rol in de maatschappij aanvaard. 

Heb afscheid genomen van tijdsdruk en 
houdt me nu bezig met:
- Klompenpaden in de omgeving 

Lunteren/Ederveen.
- Een hele grote tuin waar veel werk in 

zit.
- Ben “Klusopa” op de Triangel en 

sinds kort ben ik ook actief in “de 
Klusklas” daar. Dat is een nieuw pro-
ject, zie het maar als tegenoverge-
stelde van een Plusklas.

- Ben een heel frevente motorrijder. 
Op deze tweewieler zwerf ik door 
heel Europa. Van Noordkaap tot 
Dolomieten van het Reuzengebergte 
tot Schotland.

- Organiseer voor vrienden en kennis-
sen motorreisjes.

- In de schuur staat ook nog een oud 
“Kevertje” waar ik graag aan knutsel 

en wij een rondje mee rijden om een 
ijsje te kopen.

- En “last but not least” ben ik actief 
als “ophaalbroeder” voor de jaarlijk-
se Bazaar van onze kerk.

Wat spreekt jou aan in de 
Maranathakerk?
Toen we in 1981 onverwacht in 
Ederveen kwamen wonen werd het even 
zoeken waar we naar de kerk wilden. 
Met onze wat vrijgevochten instelling 
kwamen we na wat omzwervingen bij 
de Maranathakerk terecht. Daar had de 
herkomst van wat toen “de Minderheid” 
heette misschien ook wel iets mee te 
maken. Het bewust en gemotiveerd 
plaatsen van jezelf in de gemeenschap. 
De tijd verandert, de wereld verandert, 
daar moet je bewust mee omgaan. Als 
je blijft hangen in gisteren is er geen 
morgen. Het brede scala aan kerkgan-
gers in de Maranathakerk spreekt me 
aan en geeft me het gevoel dat ieder-
een erbij hoort, ook wij. Natuurlijk zijn 
er verschillen in opvatting, mening en 
werkwijze maar we moeten wel samen 
verder. De ene zondag ga je na de dienst 
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wat gemotiveerder naar huis als de an-
dere, maar realiseer je dan dat je niet 
alleen in de kerk zat.

Wat houd je bezig in deze Corona-tijd? 
Onzekerheid en jeuk zijn slopend. Je 
kunt er weinig tot niets aan doen terwijl 
je aldoor bezig bent met het zoeken naar 
een oplossing. Voorlopig zitten we bin-
nen in sociale quarantaine en moeten 
we met een boog om elkaar heen lopen. 
Dat maakt het er allemaal niet eenvou-
diger op. Ik mis het gebrek aan direct 
contact met kinderen en kleinkinderen 
we “appen” ons suf maar ik mis het wel. 
Ik verheug me nu al op de hereniging 
van gezin, kerk en maatschappij.

Met welke Bijbelse persoon zou je wel 
eens een dagje willen optrekken?
Dat is een lastige vraag. We doen al heel 
lang ons best om de Bijbelse verhalen in 
te passen in onze huidige tijd maar ver-
geten daarbij dikwijls de context waarin 
de geschiedenis zich afspeelde. Een 
maatschappij 2 tot 3 duizend jaar oud 
die ergens 4 eeuwen terug vertaald werd 
in de toen min of meer geldende maat-
schappelijke normen en waarden. Daar 
struikel ik elke keer weer over. Paulus 
had zo wel wat kernachtige uitspraken 
die iets over hem zeiden: “Als ik zwak 
ben dan ben ik machtig”.

Waar geniet jij van?
Het zijn de kleine dingen die het doen. 
Als je zaterdagsmorgens, voor een bood-
schap, door de Dorpsstraat loopt en 
daar roept zo’n klein mannetje “Hallo 
Opa Bert” dan ga je door de knieën voor 
een babbeltje toch!

Wat zou je nog wel eens willen doen?
Heb heel veel gedaan, soms ook wel iets 
onverantwoords, en ik doe nog van al-
les. Geen uitspattingen aan toe te voe-
gen.

Wat verwacht je van de nieuwe predi-
kant van de Maranathakerk?
Heb veel respect voor iemand die vanuit 
zijn overtuiging zo’n grote stap in zijn 
leven zet. Kijk uit naar de ervaringen, 
belevingen en opvattingen uit een voor 
ons andere wereld. Zal voor hem, zijn 
gezin, en ons als gemeente een kracht-
toer worden maar zonder strijd geen 
overwinning. Daar moeten we samen 
voor gaan. Daarom wens ik hem en ons 
veel kracht, vertrouwen en succes toe.

Hoe ziet een ideale dag er voor jou uit?
Als de zon maar schijnt. (letterlijk en 
figuurlijk)

Stel, je mag zondag je favoriete lied 
opgeven om te zingen in de kerk. 
Welk lied gaat dat worden?
Dan kom ik niet in het Liedboek terecht 
en het wordt ook geen zingen, daar ben 
ik niet zo goed in maar luisteren naar 
“The Rose” van Bette Midler, dat inspi-
reert me.

Bert Hazeleger

Groene kerk

Vaart minderen
wat scheelt er - met onze wereld?
wat scheelt er - met onze tijd?

steeds meer, steeds beter, 
steeds vlugger
vlugger, beter, meer
luider, jachtiger, intenser
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nog een idee, nog een afspraak
nog een activiteit
nog een plan, nog een festiviteit
nog een comité

we werken ons krom
we dekken ons in tegen alles
we amuseren ons dood
we proppen ons vol
met beelden en indrukken
lawaai en gejakker

en doen, en doen, en doen

we spannen ons in
we spannen ons nog meer in
-en toch verandert er niets

dus, nog meer doen, 
nog meer inspannen
nog beter, nog sneller, nog meer?
nog meer, van hetzelfde

dat lijkt niet de aangewezen weg
om ons verlangen te bevredigen

integendeel zelfs
een vaag vermoeden komt in mij op
zou het kunnen dat we het wezenlijke
verloren zijn,  vergeten
verdrongen hebben
dat we onze wortels afgesneden hebben
ons fundament verlaten
onze bronnen dichtgegooid

zou het kunnen, dat we daarom juist
zo bezig zijn?
zou het kunnen, dat we de vragen
niet meer kunnen verdragen
en daarom voortdurend antwoorden ge-
ven?

zou het kunnen

dat we de leegte niet meer uithouden
en ons daarom
volstoppen met beelden en woorden?

zou het kunnen
dat we de stilte niet meer uithouden
en daarom zo luidruchtig geworden zijn?

zou het kunnen dat we het niet meer 
uithouden met onszelf en ons daarom zo 
op de buitenwereld oriënteren?

zou het kunnen
dat we door alsmaar onderweg te zijn
det doel uit het oog zijn verloren?

zou het kunnen….

misschien moeten we het
over een andere boeg gooien

misschien moeten we de vicieuze cirkel
van maakbaarheid, van presteren
van doen doorbreken

om te vinden wat we werkelijk zoeken
zodat ons hart tot rust komt
en ons verlangen zwijgt

misschien is nu de tijd gekomen
om even stil te staan, vaart te minderen
ons opnieuw te oriënteren
en opnieuw onze koers te bepalen
misschien moeten we afstand doen
van het geloof in het maakbare
van onze overtuiging 
dat we almachtig zijn
van het geloof in de afgoden
macht, bezit, prestatie
misschien moeten we loslaten
ons losmaken van wat belangrijk lijkt
ons losmaken van verwachtingen
beelden, ideeën
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en opnieuw leren zien, leren luisteren
ons laten drijven
op de stroom van leven van Gods liefde
om nieuw te zijn en nieuw te worden

Auteur: Anselm Grun en Andrea Schwarz
Dit gedicht komt uit de bundel: Alles 

loslaten omdat Hij mij niet loslaat
Uitgever: Averbode/ Gooi en Sticht,  

2000

Kerkelijke informatie

Classicale vergadering 2 april
Vergaderd zonder bijeen te komen. Dat 
gebeurt op meer plaatsen in deze tijd. 
Iedere afgevaardigde kreeg de agenda. 
Om te beginnen kon elk de tekst uit het 
gebed van Salomo voor de vreemdeling 
lezen en om een zegen bidden. Ook op 
deze wijze is en blijft het kerkenwerk. 
Vervolgens werd gevraagd om aan te ge-
ven of de voorstellen akkoord zijn.
Klaas Jan Riezebos, ouderling uit de 
ring Apeldoorn; Ant van Donselaar, 
diaken uit de ring Ede en Wim van de 
Berg, ouderling uit de ring Hattem zijn 
benoemd als afgevaardigde naar de clas-
sicale vergadering.
Bijna alle afgevaardigden gingen ak-
koord met het financieel jaaroverzicht 
2019.  Als je als nieuwe afgevaardigde 
aantreedt, is het best even wennen wat 
er zoal in een classicale vergadering 
omgaat. Het controleverslag werd vast-
gesteld. Riky Hilbrink, lid van de con-
trolecommissie, was aftredend. In haar 
plaats is Bert Broekhuizen benoemd. 
Samen met Wim Witteveen vormt hij nu 
de controlecommissie. Er zijn nog vier 
gemeenten die de omslag niet hebben 
betaald. Deze gemeenten zullen daarop 
nogmaals aangesproken worden.

Het jaarverslag van het breed mode-
ramen is vastgesteld. Er was in 2019 
contact met 26 gemeenten waarbij er 
wel verschil is in de mate van betrok-
kenheid en tijdbesteding. De problema-
tiek is heel divers. Van het verkennen 
van mogelijkheden van samenwerking, 
adviseren bij gerezen problemen tot het 
instellen van visitatie omdat het welzijn 
van de gemeente gevaar loopt.
De afgevaardigden stemmen in met het 
voorstel dat de ordinanties gewijzigd 
moeten worden zodat een kerkelijk wer-
ker die tevens ambtsdrager is als afge-
vaardigde deel kan nemen aan de classi-
cale vergadering. In de huidige situatie 
kan de betreffende kerkelijk alleen als 
adviseur aan de vergadering deelnemen.
We namen afscheid van Johan Jobse, af-
gevaardigde van de ring Hattem.
En met een aantal ronde vragen en de 
woorden van Lied 246b vers 5 en 7 en 
Ps. 121: 4 is ook deze vergadering ge-
schiedenis.

Gerrit Bok,
scriba classicale vergadering Veluwe.

Mededelingen

Een zee van kaarten
Lunteren 25 maart 2020
Lieve broers en zussen van de 
Maranathakerk,
Een zee van kaarten is voor ons een zee 
van hartelijkheid geworden. Prachtige 
teksten zoals: “Als alles grauw en duis-
ter lijkt, blijft dan zoeken naar het licht. 
Het is er, voor wie heel goed kijkt, soms 
alleen met de ogen dicht”.
Wat ons bijzonder raakte was, dat er 
bijna op alle kaarten stond, we zullen 
voor jullie bidden. En God heeft ons bij-
gestaan. Hij hielp ons toen en nu. We 
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mogen zijn nabijheid ervaren. Truus en 
ik hielden zo van wandelen in de natuur 
en werken in de tuin. 
Waar ze nu mee moet leven is dat ze 
nooit meer zal kunnen lopen en nooit 
meer in haar eigen huis kan wonen. Dat 
is zwaar voor haar. En dat ze nu niet 
meer naar buiten mag en bezoek kan 
ontvangen valt natuurlijk ook niet mee. 
Maar de Heere heeft haar leven én ge-
heugen bijzonder gespaard en dat is wel 
het allerbelangrijkste. Zo mogen we bei-
den weten dat God bij ons is, elke dag 
in alle omstandigheden. 

Jullie mochten als schakeltjes hierin 
meewerken met de inhoud van die 
prachtige bemoedigende teksten. 
Truus en ik zijn jullie daar heel dankbaar 
voor. Gods zegen toegewenst.

Truus Bos en Diny Eilander.

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 april
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.

20 april 2020
Gesprek met Arent Veldhuizen over 
“Dak- en thuislozen”. Lied van de Week: 
‘Ga maar gerust’. Column: Bart Cusveller. 
Intermezzo’s: muziek en zang. Actuele 
berichten.

27 april 2020
Gesprek met Gert Visser over “Het ko-
ningshuis en koningsdag in historisch 
perspectief”. Lied van de Week: ‘Een lof-
lied voor de Heer’ - Psalmen voor nu. 
Column: Bert Fredrikze.  Actuele berich-
ten. Muzikale intermezzo’s.

Volgend kerkblad
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaar-
gang 64 nr. 5 van woensdag 6 mei kunt 
u tot en met woensdag 29 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 6 mei bij de fam. 
Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 
- 20.30 uur.
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Agenda

April
wo 15 20:00-21:30 Groeien in Eenheid
wo 22 20:00-21:30 Groeien in Eenheid
wo 29 20:00-21:30 Groeien in Eenheid

Mei
wo 06 20:00-21:30 Groeien in Eenheid

Vandaag lezen wij

April
wo 08  Matteüs 26:1-16
do 09  Matteüs 26:17-75
vr 10  Matteüs 27:1-56
za 11  Matteüs 27:57-66

zo 12 april  Matteüs 28:1-7
ma 13 april  Matteüs 28:8-15
di 14 april  Exodus 15:1-21
wo 15 april  Exodus 15:22-27
do 16 april  Exodus 16:1-20
vr 17 april  Exodus 16:21-36
za 18 april  Psalm 111

zo 19 april  Prediker 9:1-10
ma 20 april  Prediker 9:11-18
di 21 april  Prediker 10:1-11
wo 22 april  Prediker 10:12-20
do 23 april  Prediker 11:1-10
vr 24 april  Prediker 12:1-14
za 25 april  Psalm 95

zo 26 april  Handelingen 15:1-5
ma 27 april  Handelingen 15:6-21
di 28 april  Handelingen 15.22-35
wo 29 april  Handelingen 15:36-16:5
do 30 april  Handelingen 16:6-15

Mei
vr 1 mei  Handelingen 16:16-24
za 2 mei  Handelingen 16:25-40

zo 3 mei  Exodus 17:1-7
ma 4 mei  Exodus 17:8-16
di 5 mei  Psalm 23
wo 6 mei  Exodus 18:1-12 
do 7 mei  Exodus 18:13-27
vr 8 mei  Exodus 19:1-15
za 9 mei  Exodus 19:16-25
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HEER, ik mag toch alles vragen?

Heere God wij komen tot U
In een bange donk’re tijd

Heel de wereld is verslagen
En we voeren allen strijd

Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden HEER’

U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

Heer, wij mogen niet naar school toe
En naar onze vriendjes thuis

Wilt U voor hen blijven zorgen
Denkt U aan een ieders kruis?

Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden HEER’

U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

Heel veel mensen zijn nu eenzaam
Alleen in hun eigen huis

Wilt U hen een bezoekje brengen?
Misschien in het ziekenhuis?

Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden HEER’

U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

Wilt U voor de dokters zorgen?
En voor allen in de zorg

Geeft u wijsheid en veel liefde
Toon Uw Vaderlijke Zorg!

Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden HEER’

U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

Heel veel mensen zijn nu werkloos
En verdienen nu geen geld
Heer U weet dat geeft veel zorgen
We voelen ons erg geveld!
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden HEER’
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

Leer ons in Uw Woord te lezen
Help Uw knechten, elke keer
Om Uw Woord ook nu te brengen,
breng het in onz’ harten HEER’!
Breng ons HEERE op de knieën
Dat wij U belijden HEER’
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer!

HEER’ ik mag toch alles vragen?
Als ik bang ben, vol verdriet?
Wilt u daarom naar ons luist’ren?
Hoor, verhoor toch ook dit lied!
U bent Wonderlijk, U bent Raadsman
U bent toch de sterke God!
Brengt U dan Uw eigen vrede
Wees bewogen met ons lot!

William Boer & Annewil de Jong
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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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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

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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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


