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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 

Nooit meer alleen!  
‘Werkelijk, het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger 
niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik hem jullie zenden’ (Johannes 16:7) 
Lezen: Johannes 16:1-14 en Handelingen 1:12 t/m 2:4 

In het jaar 1878 verscheen het boek ‘Alleen op de wereld. De hoofdpersoon in 
dit jeugdboek is Remi. Deze jongen staat er vanaf jonge leeftijd alleen voor. 
Als baby wordt hij ontvoerd en te vondeling gelegd. Hij groeit op bij degenen 
die hem vinden. Na enkele jaren wordt hij door zijn stiefvader verkocht aan 
een rondreizende muzikant. Met hem trekt Remi door Frankrijk om met op-
tredens geld te verdienen. Door het overlijden van deze oude man blijft Remi 
alleen achter. Vanaf dat moment leidt hij een zwervend bestaan, totdat hij zijn 
moeder en broer terugvindt. Aan alle onzekerheid en armoede komt einde: 
Remi is niet meer alleen! 

Toen ik ‘Alleen op de wereld’ weer las 
moest ik denken aan de leerlingen van 
Jezus. Op weg naar Zijn afscheid zitten 
ze angstig bij elkaar. Dit heeft niet al-
leen te maken met het feit dat Jezus 
hen gaat verlaten maar ook met datgene 
wat hen daarna te wachten staat (Joh. 
13:33; 37; 16:5). Als volgelingen van 
Hem zullen ze hun leven niet zeker zijn. 
Spot, hoon en haat zullen de gevolgen 
zijn van het belijden van Jezus als Heer. 

Het lijden omwille van het geloof in-
casseer je niet zomaar even. Je geloof 
verliezen in tijden van vervolging is een 
reëel gevaar. Niet alleen op de avond 
van Jezus’ arrestatie maar ook na Pasen 
zien we dit voor onze ogen gebeuren. 
Deuren gaan op slot en de meeste man-
nelijke leerlingen hullen zich in stilzwij-
gen (Joh. 20:19). Hiermee laten ze zien 
wat ze ten diepste denken: Wij staan er 
helemaal alleen voor! 

Maar Jezus heeft hen juist het tegen-
overgestelde op het hart gedrukt: ‘Je 

bent nooit meer alleen! Want als Ik 
weg ben, zal Ik Geest naar jullie zen-
den’ (v.7). Deze Geest zal hen troosten, 
leiden en hen steeds herinneren aan wie 
Jezus is en aan dat wat Hij gedaan heeft 
(Joh. 14:26).). De Heilige Geest opent 
ogen en oren voor Hem die de Waarheid 
is (Joh. 14:6). En als we zien wie Jezus 
is, dan blijven we ook niet blind voor 
wie wij zijn. Dat wat de Geest doet in 
ons leven, dat doet Hij niet op eigen 
houtje. Zoals Jezus gehoorzaam is aan 
Zijn Vader (Luk. 2:51; Joh. 4:34) zo is 
Geest gehoorzaam aan Jezus. 

Niets van wat de Geest doet en zegt 
gaat buiten Jezus om: ‘Hij zal niet na-
mens Zichzelf spreken, maar Hij zal zeg-
gen wat Hij hoort’ (v.13). Op de drem-
pel van Zijn terugkeer naar het huis 
van de Vader zegt Jezus Zijn leerlingen 
de inwoning van de Heilige Geest toe! 
Daarom zitten zij tussen Jezus’ hemel-
vaart en het Pinksterfeest in Jeruzalem 
verwachtingsvol bij elkaar. Na tien da-
gen biddend wachten gaat Gods belofte 
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in vervulling (Hand. 2:1-4). Pas daarna 
gaan de deuren naar de wereld open en 
wordt het grote zwijgen doorbroken. 
Gedreven door de Geest maken de leer-
lingen alles bekend wat zij van Jezus 
gehoord en gezien hebben. Deze gedre-
venheid blijft niet zonder gevolgen: ‘De 
Heer breidde hun aantal dagelijks uit 
met mensen die gered wilden worden’ 

(Hand. 2:47).  Jezus’ leerlingen, toen 
en nu, hebben de Geest ontvangen! Wij 
staan er dus nooit alleen voor, want: ‘De 
Heilige Geest is ook aan mij gegeven 
en hij werkt het geloof in mijn hart. 
Hij schenkt mij zijn vruchten en gaven. 
Hij troost mij en blijft eeuwig bij mij’ 
(Heidelbergse Catechismus, zondag 20). 

Cock Kroon 

Erediensten 

Zondag 10 mei
09.30 uur ds. Jacques Steenkamp, (online) voorbereiding Heilig Avondmaal
 Collecten: 1. Stichting Open Doors
  2. Kerkrentmeesters
 
Zondag 17 mei
09.30 uur ds. C. Hendriks (online) Viering Heilig Avondmaal
 Collecten: 1. Opvang en hulp voor ontheemden in Columbia
  2. Kerkrentmeesters

Donderdag 21 mei
09.30 uur ds. P. Verbaan, Ermelo (online) Hemelvaartsdag 
 Collecten: 1. N.n.b.
  2. Kerkrentmeesters

Zondag 24 mei
09.30 uur de heer J.Kroon (online)
 Collecten: 1. Stichting de Vluchtheuvel
  2. Kerkrentmeesters

Zondag 31 mei
09.30 uur ds. C. Hendriks (online) 1ste Pinksterdag
 Collecten: 1. Libanon
  2. Kerkrentmeesters
  3. renovatie tuin van de pastorie. 

Zondag 7 juni
09.30 uur  ds. C. Hendriks  
19.00 uur ds. D. ten Voorde, Nunspeet
 Collecten: 1. N.n.b.
  2. Kerkrentmeesters
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Kindernevendienst 

Rooster ´vertel het maar´
10 mei  Exodus 19  De HEER is een heilig God
17 mei  Exodus 20  Leven naar Gods geboden 
21 mei   Johannes 16:16-24  Jezus gaat weg, maar komt eens terug 
24 mei  Johannes 17:1-13  Jezus bidt voor ons 
31 mei  Handelingen 2:1-4, 22-24 en 37-40
   Petrus maakt duidelijk wie Jezus is 
7 juni  Exodus 24:1-8  God vernieuwt zijn verbond met Israël

Bloemendienst 

Rooster 
10 mei Dhr. De Koning  Gerrie Lagerweij
17 mei Mw. Lijbers   Mw. Mulder 
24 mei Nellie Scherrenburg   Anneke Smolders 
31-mei Mw. Van de Top   Dineke van Veldhuizen 
7 juni Jolanda van der Vlies   Francis Wolfs

Verhalen van hoop

Oproep: 
Voor meer verhalen van hoop verwijzen wij u graag naar de website www.maranatha-
kerk.net. Hier kunt u ook lezen hoe u uw eigen verhaal van hoop kunt delen. Wat geeft 
u hoop in deze tijd? We zijn benieuwd, deel uw verhaal om zo anderen te bemoedigen!  

Verhalen van hoop (5) 
Een teken van Zijn trouw en liefde. 
Op de vraag om met ons een verhaal van hoop te delen, deelt één van onze ge-
meenteleden dit kwetsbare verhaal met ons. Ik wil zeker wel wat delen over mijn 
ervaringen met de trouw en goedheid van onze Heer. Ik heb deze liefde en trouw de 
afgelopen jaren vaak ervaren. Ik heb deze samen met mijn lieve vrouw ervaren toen 
onze dochter met zeer ernstige brandwonden werd opgenomen in het Maasstad zie-
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kenhuis in Rotterdam. Wij kwamen daar op de IC bij haar en er werd ons door de arts 
verteld, dat we rekening moesten houden met het feit, dat ze het niet zou halen.  
Nadat de dokter weg was en wij bij haar bed zaten hebben we samen tot God gebe-
den of hij onze dochter wilde helpen, en als dat zou betekenen dat ze niet meer bij 
ons kon zijn dat Hij haar dan bij Hem thuis wilde halen. We zijn de hele nacht bij 
haar gebleven en ze werd steeds rustiger. Na veel operaties in Antwerpen en daarna 
revalidatie, is ze weer helemaal hersteld. Ik weet zeker dat God haar heeft behou-
den. Dit is écht een teken van Zijn trouw en liefde geweest waar ik nu nog steeds 
met veel ontroering en dankbaarheid aan denk. Om mijn dochter te beschermen, 
deel ik dit verhaal anoniem met jullie. Ik wil graag het lied “Ik zal er zijn” met jullie 
delen. https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg&feature=share 

Verhalen van hoop (6) 
Hij is erbij! Al lijkt het nog zo donker. 
Februari 2019 ging de gezondheid van mijn moeder snel achteruit. Wij hadden een 
reis gepland naar onze dochter in Mexico Stad. Een reis waar wij al geruime tijd 
naar uitkeken. De situatie rond mijn moeder baarde ons zorgen. Alleen de kennis 
dat onze dochter Simone via haar contacten op het Mexicaanse kantoor van KLM 
zou kunnen regelen dat we met de eerste vlucht weer terug zouden kunnen, gaf ons 
de rust om toch te gaan. 

Hoewel het geweldig was om daar te zijn, was mijn moeder constant in onze ge-
dachten. Op een dag bood een vriend van Simone aan ons naar Nevado de Toluca te 
brengen, een uitgedoofde vulkaan. Een van de hoogste punten op het Amerikaanse 
continent, bijna 5.000 meter boven zeeniveau. Toen we daar aankwamen hing er 
één hele grote donkere wolk boven de vulkaan en het dreigde te gaan regenen. 
Bovenop de vulkaan werden wij even stil; diep onder de indruk van dit prachtige 
natuurverschijnsel. We gingen samen hardop in gebed voor mijn moeder. De tranen 
stonden in onze ogen. 
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De man vroeg in het Spaans aan onze dochter waarom we huilden. Zij vertelde hem 
over ons gebed voor mijn moeder. Zijn antwoord ontroerde ons. Hij zei: ‘Dichter 
bij God kon je je moeder niet brengen’. We draaiden ons om, om terug te lopen 
naar beneden. Opeens voelden we warme zonnestralen op onze rug. Dwars door 
die donkere wolk heen, voelden we de warmte van God. Hij antwoordde met zijn 
Licht en warmte; voor ons een teken van Hoop. God is erbij; Hij hoort ons en zorgt 
voor ons. Ook al lijkt het nog zo donker. Enkele dagen nadat wij terug waren in 
Nederland overleed mijn moeder. Samen met mijn vader en de rest van onze familie 
hebben wij afscheid van haar genomen, waarna zij in alle rust is ingeslapen. Het 
lied wat wij met jullie willen delen is “De kracht van Uw liefde” https://youtu.be/
R42THV3IBQo?t=1 

Linda en Pieter van Leusden.

Verhalen van hoop (7) 
Want als alles naar de knoppen lijkt
Ik liep gisteravond een rondje in de avondzon en raakte een beetje verdwaald 
in mijn eigen gedachten. In deze stille week voor Pasen werd ik, in mijn hoofd, 
weer even keihard bepaald bij de ellende van deze wereld. In mijn hoofd gonst de 
waarom vraag. Waarom zoveel sterfgevallen, waarom geen ingrijpen, waarom zoveel 
ontslagbrieven, waarom, waarom, waarom? De afgelopen dagen heb ik mezelf afge-
vraagd of ik deze vraag wel moet stellen, of het belangrijk is om deze antwoorden 
te weten. En eerlijk gezegd, ja, die antwoorden zijn voor mij belangrijk, maar heb 
ik ze? Nee. Helaas niet. 

Vorige week had ik een gesprek met een vriend van mij en hij wees mij op het ver-
haal van Job. Ook Job stelt God de waarom vraag en God geeft hem daarop, naar 
mijn mening, niet per se antwoord. God stelt hem vragen terug als “Waar was jij 
toen Ik het fundament van de wereld legde? Wie stelde de grenzen van de zeeën 
vast toen zij vanuit het verborgene omhoog spoten?” God herinnert Job er hier aan 
hoeveel groter Hij is, groter dan dat Job ooit had kunnen bedenken. 

Ik heb in deze dagen ook zo’n herinnering nodig, omdat ik anders kan verzuipen 
in mijn vragen. En dus liep ik in die avondzon, in de lente. Van de week zag ik een 
filmpje met de tekst: “Want als alles naar de knoppen lijkt, je weet het als je naar 
de knoppen kijkt, het gaat weer open, het komt weer goed.” Voor ik het wist, klonk 
deze zin dwars door al mijn waarom vragen. Het gaat weer open. Je zaak gaat weer 
open, je voordeur mag weer open, de restaurants gaan weer open, je hart gaat weer 
open. Ik weet niet hoelang deze periode nog duurt, ik weet niet hoeveel er nog 
geleden moet worden. Maar ik weet dat het weer open gaat. Een lied wat me daar 
erg bij kan helpen is Take Courage van Kristene DiMarco. Ze zingt: take courage 
my heart, stay steadfast my soul, He IS in the waiting. Hiermee probeer ik mezelf 
dan toe te zingen, net zo lang totdat de rust & vrede van boven weer is wederge-
keerd. Berg MariekevandenIn deze stille week wil ik je er graag aan herinneren dat 
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er nog iets open is. Het graf staat open. 
2000 jaar geleden moest men zich mis-
schien ook op de been houden met de 
gedachte “het gaat weer open”. 

Voor vandaag is dat mijn hoop. Het graf 
is open, op elk moment en elke plek. 
Jezus stond op uit de dood om jou en mij 
een eeuwig leven in vrijheid te geven. 
Juist in deze periodes waar we fysiek 
misschien opgesloten zitten, heeft hij 
het graf open gezet, zodat we vanbin-
nen ten alle tijden vrij mogen zijn. De 
knoppen waren voor mij de herinnering 

voor mij dat God veel groter is dan dat ik me ooit kan bedenken. Dus, juist in deze 
tijd, waar alles naar de knoppen lijkt, je weet het als je naar de knoppen kijkt, het 
gaat open. Het komt weer goed! Het lied wat ik met jullie wil delen is ‘Take courage’ 
(vertaling lied zie website) https://www.youtube.com/watch?v=xwvkLYJkOkk

Groetjes, Marieke van den Berg

Verhalen van hoop (8) 
Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.  
Wat zien we een hoop narigheid en verdriet om ons heen, veraf maar ook dichter-
bij. Het kan je soms zomaar ineens naar de keel vliegen, althans mij wel. In de 
afgelopen weken moest ik ineens veel denken aan de tekst die ik op 12 april 1992 
meekreeg bij het doen van mijn belijdenis. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in 
de verdrukking. Volhard in het gebed. Romeinen 12:12 HSV. Paaszondag was dat 28 
jaar geleden. 

Maar de tekst is natuurlijk nog steeds 
een opdracht! Verblijd zijn in de Hoop? 
Dat probeer ik wel, met vallen en op-
staan! In Jeremia 29:11 staat “Mijn 
plan met jullie staat vast – spreekt de 
HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet 
jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle 
toekomst geven.” Een prachtige belofte 
waar we ons in deze tijd aan vast mogen 
houden. God doet wat Hij belooft. Dan 
is het ineens niet alleen Hoop maar ook 
een zekerheid waar we op mogen ver-
trouwen en dat geeft rust, juist in deze 
tijd!  Dat geduldig zijn dat blijft een 
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ding waar ik nog altijd niet erg goed in ben, werk in uitvoering zullen we maar 
zeggen! In deze weken is het soms lastig omdat we niet bij elkaar kunnen zijn. Je 
zou zo graag iets kunnen doen om het voor anderen draaglijker of gemakkelijker 
te maken, en dan komt het laatste stuk van de tekst ineens binnen. We kunnen 
bidden voor elkaar. Bidden kan altijd! Wat de toekomst ook zal brengen, we weten 
het niet, maar we mogen er op vertrouwen dat God voor ons zorgt! Bij Hem zijn 
we veilig! https://youtu.be/aA6cnb7hBwg?t=3 Onze schuilplaats is God, https://
youtu.be/0czjb1Wze20?t=2 Toekomst vol van Hoop

Rogine van Ede 

Beelden van hoop

Deze foto trof me weer opnieuw vanwege het licht. Juist nu in deze tijd waar je 
zoveel nieuws binnen krijgt zelfs als je het beperkt houdt, kan je gevoel daarin 
meegesleept worden het donker in. Wat is licht  dan kostbaar.. het is altijd sterker... 
het donker verdwijnt naar de achtergrond en geeft juist het licht een  nog mooiere 
uitstraling. 
Dat is wat me overkomt terwijl ik de Heer zoek.. het wordt Licht! Psalm 46 :11 “ 
wees stil en weet dat ik God ben,  Ik heers over de hele aarde. De Heer van de he-
melse legers is met ons.” Het Licht is sterker... er ontstaat een lied in mijn hoofd ‘ 
Jezus overwinnaar’ van Kees Kraayenoord. 

Lieve groet Ineke Hazeleger, In Hem verbonden.  
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We voeren de eekhoorns elke ochtend in onze tuin. Gedurende deze tijd dat we 
ons huis niet mogen verlaten, zien we ze vaker. Net zoals ze leven en overleven, 
ongeacht alle omstandigheden om hen heen, ervaren we ook de liefde van God in 
hun opgewekte leven. 

Groeten uit Zuid-Afrika, Jacques Steenkamp

Deze inzendingen zijn te zien op de website onder ‘Beeld 
van Hoop’. wilt u ook uw foto en tekst insturen? Kijk dan 

op de website voor de aanwijzingen. 

Bij de collecten  

Let op: 
Vriendelijk verzoek: De Givt app is bedoeld voor de wekelijkse collecte tijdens 
de dienst. Indien u een eenmalige grotere donatie wilt doen voor een specifiek 
doel of voor de Diaconie, dan verzoeken wij u dit over te maken op de bank-
rekening van de Diaconie onder vermelding van het doel:  NL 93 RABO 0337 
5179 32 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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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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Zondag 10 mei 2020, Stichting 
Open Doors 

Open Doors steunt christenen die om 
hun geloof worden vervolgd of verdrukt. 
Open Doors brengt Bijbels en christe-
lijke lectuur naar landen die daarvoor 
gesloten zijn. Daarnaast geeft Open 
Doors training en verleent de organisa-
tie praktische hulp, zoals traumazorg en 
noodhulp. Christenen in de vrije wereld 
worden voorgelicht over christenvervol-
ging, zodat ze met vervolgde christenen 
meevoelen en hen actief helpen. Open 
Doors is een interkerkelijke stichting die 
vervolgde christenen steunt ongeacht 
hun kerkelijke gezindte. 

Zondag 17 mei 2020, Opvang 
en hulp voor ontheemden in 
Columbia 

Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn 
in eigen land op de vlucht voor geweld. 
Velen belanden in de sloppenwijken van 
Bogotá. Met hulp van de organisatie 
Mencoldes proberen zij een nieuw be-
staan op te bouwen. Ook ontvangen zij 
psychologische hulp voor het verwerken 
van hun trauma’s. Enkele jaren geleden 
werden in Colombia vredesakkoorden 
getekend tussen de regering en haar 
grootste tegenstander de FARC. Toch 
is er in grote delen van het land nog 
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geen sprake van vrede. Een kleine rebel-
lengroep en ook para-militairen gaan 
onverminderd door met het (gewapend) 
intimideren van de bevolking. Hierdoor 
worden nog steeds mensen uit hun 
woonplaats of van hun land verjaagd. 
Zij trekken naar de stad, waar zij in de 
arme volkswijken belanden.  Mencoldes 
geeft materiële en psychosociale hulp 
aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe 
gezinnen per maand en helpt vluchte-

lingen om een bedrijfje te beginnen als 
naaister, bouwvakker of monteur. Ook 
behartigt Mencoldes de belangen van de 
ontheemden bij de overheid en zet zich 
in voor de  terugkeer van de ontheem-
den naar hun eigen land en woonplaats. 
Kerk in Actie lobbyt bij de Nederlandse 
en Colombiaanse regering en internati-
onale (vluchtelingen)organisaties voor 
meer aandacht voor de ontheemden van 
Bogotá. 
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Zondag 24 mei 2020, Stichting 
De Vluchtheuvel 

Stichting “de Vluchtheuvel-Lunteren” 
is sinds 1983 gevormd als een interker-
kelijk  samenwerkingsverband vanuit de 
diaconieën van de Lunterse kerken en 
bestaan uit de Gereformeerde Kerk, de 
Oude Kerk, de Hersteld Hervormde Kerk, 
en de Maranathakerk. Ook de Molukse 
Kerk is vertegenwoordigd bij de activi-
teiten. 

De Stichting biedt hulp aan de meest 
kwetsbaren in de samenleving en een ie-
der, die dat nodig heeft. De Vluchtheuvel 
is gericht op alle generaties in de sa-
menleving en bieden activiteiten en on-
dersteuning aan in de vorm van: 
•	 Zomer	 inloopochtenden	 voor	 senio-

ren 
•	 Dinsdagochtenden	 voor	 senioren	

ontmoeting 
•	 Vrouwenochtenden 
•	 Lunteren	voor	de	Voedselbank	Ede 
•	 Alpha	cursussen 
•	 Speciale	acties	met	scholen 
•	 Diaconaal	 jeugdwerk	 binnen	

Lunteren 
•	 Gastgezinnen 
•	 Thema	 bijeenkomsten	 en	 voorlich-

ting 
•	 Kerst-In 
•	 Het	 bevorderen	 van	 integratie	 en	

participatie van hulpbehoevenden 
     

 

Pinksteren 31 mei en 1 juni 
2020, Libanon 

De situatie in Libanon is problematisch. 
Er is een grote economische crisis, een 
politiek onstabiele situatie, en daar 
komt nu nog eens het coronavirus over-
heen. Er zijn protesten en plunderingen. 
Vooral in Tripoli is de situatie ernstig. 
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De hoge inflatie maakt dat veel mensen 
de eerste levensbehoeften niet meer 
kunnen betalen. De voorstellen van de 
regering tegen corruptie worden door 
bepaalde politieke partijen steeds weer 
met een veto weggestemd. Mensen zit-
ten vast tussen coronavirus, economi-
sche crisis en politieke corruptie. Veel 
mensen hebben honger. Mensen vragen 
om geld en voedsel. De gemeente in 
Anjar probeert manieren te vinden om 
deze situatie voor de bevolking te ver-
lichten. Laten we samen bidden voor 
verlichting. 

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 medeleven hen zeker goed doen nu 
velen van kwetsbaren achter gesloten 
deuren zitten!  

Jantine Kamphorst - van Kranenburg 
(Spoorwiel 26, 6741 ZK) kreeg, n.a.v. 
een scan, het bericht dat de tumor sinds 
oktober niet gegroeid is. Naast dit posi-
tieve bericht kwam ook het bericht dat 
in beide longen longembolieën zijn aan-
getroffen. Deze worden nu, door middel 
van medicatie, bestreden.   

Mw. Jopie Blotenburg (Ruitenbeekweg 2 
B, 6741 HC) werd, na enige tijd thuis 
te zijn geweest, met spoed opgenomen 
in het ziekenhuis te Nieuwegein. Daar 
heeft zij inmiddels een ICD/Pacemaker 
gekregen. Deze ingreep ging niet zon-
der slag of stoot… De zorgen zijn in 
de achterliggende dagen niet minder 
geworden, Jopie is op dit moment erg 
kwetsbaar.  

Mw. L. van de Pol – van Ooij (Spoorwiel 
16) kwam ten val in haar eigen wo-
ning, daarbij brak zij haar bovenbeen. 
Inmiddels heeft zij een operatie onder-
gaan en is zij voor revalidatie overge-
bracht naar Norschoten te Barneveld 
(Klaverweide 1 (revalidatiegroep 4), 
3773 AW). Een teken van meeleven en 
bemoediging zal Lenie zeker goed doen!  

Mw. D.A. Prins – Baar (De Honskamp, 
Dorpsstraat 25 BG-005, 6741 AA) werd 
ook ziek van het coronavirus; inmiddels 
is zij aan het herstellen. Het leven in 
afzondering valt haar, zowel lichamelijk 
als mentaal, zwaar. De wandelingen in 
en om het dorp worden door haar erg 
gemist.  

In De Honskamp (Dorpsstraat 25, 6741 
AA) woont een aantal gemeenteleden 
die in deze periode niet of nauwelijks 
bezoek mag ontvangen; hun namen 
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brengen we graag onder uw blijvende 
aandacht:  
Mw. D. van Doorn - van den Brandhof; 
dhr. W. van Veller (k.023a); 
Mw. W.J.S. v/d Dikkenberg–Sluijter (k.023);
Mw. T. Bos (k. 002); 
Mw. L.C. Brederveld-v/d Rovaart (k.125); 
Mw. M. Leenders–Hendriksen (k. 021; 
Mw.  J. Wolff - van Raaij.  

‘Menigeen vraagt: wie maakt ons geluk-
kig? Zegen ons met het licht van Uw 
ogen, Heer, onze God. Gij hebt mij groter 
vreugde gegeven dan al die anderen met 
hun rijkdom, koren en wijn. In vrede leg 
ik mij neer en ik slaap al. Gij doet mij 
wonen veilig en wel, Heer God, Gij alleen’ 
(Psalm 4, vertaling door Huub Oosterhuis 
en Michel van der Plas).  

Alsnog een hartelijk welkom 
In maart 2019 kwamen dhr. Gerrit en 
mevr. Petra van Houwelingen vanuit 
Genemuiden in Lunteren wonen. 

Zij hebben een woning betrokken aan 
de Haverkamp 37. De keuze viel op 
Lunteren vanwege haar centrale ligging 
in Nederland. Zo zijn Gerrit en Petra 
voor hun kinderen en kleinkinderen ook 
geografisch gezien het middelpunt van 
de familie. 

Nadat de verhuisdozen waren uitgepakt 
volgde een korte kerkelijk oriëntatie. Op 
basis hiervan werd de keuze gemaakt 
voor de Maranathakerk. Naast het be-
zoeken van de diensten op zondag werd 
er ook al snel aansluiting gezocht bij 
een van de Bijbelgesprekskringen. 

Inmiddels zijn Gerrit en Petra ruim een 
jaar woonachtig in Lunteren en hebben 

zij hun weg gevonden in dorp, kerk en 
omgeving. Wij weten hen alsnog van 
harte welkom en wensen hen de zegen 
van onze God toe: ‘Ga met God, en Hij 
zal met je zijn’.

Geboortebericht

Weet dat de Vader je kent 
weet dat je van waarde bent 
weet dat je een parel bent 
een parel in Gods hand 
 
Henk, Mariëlle en Feline Bos, Van 
Culemborglaan 19, 3927 DD Renswoude 
laten weten trotse ouders en grote zus 
te zijn geworden van Manuel, geboren 9 
april 2020. Een nieuw leven een groot 
wonder in deze bijzondere tijd. 

Voor jullie gezin namens de gemeente 
van harte gefeliciteerd met jullie man-
netje en Gods zegen toegewenst. 

Geboortebericht
Bart en Jannetta Jansen ( Oude 
Arnhemseweg 60 ) zijn dankbaar met de 
geboorte van Marinus. Marinus krijgt de 
roepnaam Mart, is geboren op 12 april 
en is het broertje van Bas, die we ook  
van harte feliciteren natuurlijk. Jij hebt 
er een broertje bij gekregen. 

Op het kaartje staat een mooi gedicht 
wat jullie dankbaarheid verwoordt.   
 
“Een nieuw leven door God gegeven, het 
wonder is groot en jij zo klein. Een kost-
baar geschenk waar we dankbaar voor 
zijn” 
 
Van harte Gods zegen voor jullie gezin. 



“Rond de Maranathakerk”

6 mei 2020 17

In Memoriam
Leendert Hendricus Bremer 
‘De strijd is gestreden. Met telkens nieu-
we moed. Verbazingwekkend krachtig. 
Het is op, zo is het goed.’ Deze woorden 
staan bovenaan de rouwkaart van Leen 
Bremer. Hij overleed op dinsdag 7 april 
jl. in de leeftijd van 83 jaar. 

Kortgeleden kreeg Leen een ernstige di-
agnose te horen: longkanker. De ziekte 
was in een vergevorderd stadium waar-
door een operatie of behandeling niet 
meer mogelijk was. De boodschap van 
de arts incasseerde Leen op de voor hem 
karakteriserende manier: hij wijdde er 
niet al te veel woorden aan. Deze ma-
nier van reageren betekende niet dat 
hij ‘zomaar’ afscheid kon nemen van 
zijn dierbaren. Hij was al meer dan 55 
jaar getrouwd met Hannie en ook de 
kinderen en kleinkinderen waren hem 
dierbaar. 

De verbondenheid met hem was zicht- 
en hoorbaar in de afscheidsdienst op 
zaterdag 11 april jl. in Crematorium 
Slingerbos te Ede. Door woord en mu-
ziek werd Leen als echtgenoot, vader, 
schoonvader en opa gememoreerd. 
Bijzonder en kostbaar is ook de herinne-
ring aan zijn recente bezoek aan Texel; 
daar werd hij te Oosterend in 1936 ge-
boren. Dit eiland bleef in zijn leven een 
dierbare plek waar veel jeugdherinnerin-
gen lagen. 

In verband met de maatschappelijke 
omstandigheden was het afscheid in 
besloten kring maar dankzij de techniek 
stond er een kring van familie en vrien-
den om Hannie en haar gezin heen. Wij 
condoleren hen van harte met het over-

lijden van hem die hen lief en dierbaar 
was. De troost van Hem die ons kent en 
doorgrondt (Psalm 139) wensen we hen 
van harte toe. Het geeft rust en ruimte 
in leven en sterven als we met David 
gelovig zeggen: ‘Voor U ben ik een 
open boek, doorzichtig tot op mijn ziel.’ 
Correspondentieadres: Klokkegat 49a, 
6741 EM, Lunteren. 

Cock Kroon

In Memoriam
Jarno van Hierden 
Dinsdag 14 april jl. overleed Jarno van 
Hierden op de leeftijd van 9 jaar. In au-
gustus 2018 bleek dat Jarno ernstig ziek 
was. 

De bij hem geconstateerde tumor was 
niet operabel. De artsen spraken wel 
over behandeling maar niet over ge-
nezing. Op een Godswonder werd lang 
door zijn vader Jan, moeder Manelle, zus 
Vanna, familie, vrienden en klasgenoten 
gehoopt. Voor Jarno en het gezin werd 
door velen, in en buiten Lunteren, ge-
beden. Ook was er een grote stroom van 
medeleven in allerlei (creatieve) vor-
men. Tot januari van dit jaar is hij onder 
zijn klasgenoten op de basisschool De 
Triangel geweest; in groep 5b, van juf 
Daniëlle, was hij vrolijk en sociaal aan-
wezig. Toen bekend werd dat Jarno zich 
moest voorbereiden op het levenseinde 
deelde hij in de klas zijn gevoelens hier-
over. Hij zei: ‘Ik ben verdrietig omdat ik 
jullie en mijn familie moet gaan missen, 
maar ik ben ook blij omdat ik naar de 
Here God mag gaan.’ 

Te midden van de het grote verdriet en 
de vele vragen die zijn overlijden op-
roept hebben we op zaterdag 18 april 
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jl. in de Maranathakerk de Here God ook 
gedankt voor wie Jarno geweest is voor 
zijn ouders, zus, vrienden, klasgenoten 
en familie. In de dienst klonk er muziek 
waar Jarno graag naar luisterde. Samen 
keken we naar persoonlijk filmpjes van 
Jarno’s vrienden (Brent, Joost, Roel en 
Finn) en van zijn klasgenoten. Ook la-
zen we uit de Bijbel. 

Naar aanleiding van Johannes 14:1-6 
klonk de verkonding over ‘de hemel is 
open!’ Met ogen vol tranen keken we 
toch ook naar boven omdat Jezus ge-
zegd heeft: ‘Laat Mij je omarmen, met 
Mijn liefde je verwarmen, Ik wil bij je 
komen, in je wonen voor altijd. Je bent 
veilig, hier bij Mij!’ 

Na het besloten samenzijn in de kerk 
gingen we lopend naar de begraaf-
plaats. Omdat velen een laatste groet 
aan Jarno wilden brengen was een grote 
erehaag gevormd. Dit zichtbare teken 
van verbondenheid was pijnlijk en ont-
roerend tegelijk. Hiermee werd duidelijk 
zichtbaar dat Jarno bij jong en oud(er) 
een bijzondere plek innam. Op de be-
graafplaats aan de Kerkhoflaan hebben 
we het lichaam van Jarno in de aarde 
gelegd. Juist op die plek klonken ook 
woorden van hoop omdat Jezus de deur 
van het Vaderhuis geopend heeft. Een 
ieder die op Hem vertrouwt zal eeuwig 
leven (Joh. 11:25)! 
De troost en kracht van deze belofte 
wensen we Jan, Manelle en Vanna en 
een ieder die verdriet heeft om het ster-
ven van Jarno van harte toe. 

Correspondentieadres: fam. Van Hierden, 
Kerkhoflaan 15a, 6741 BN, Lunteren. 

Cock Kroon 

In Memoriam
Johanna Cornelia Schornagel – Hart 
Zondag 19 april jl. overleed Johanna 
Cornelia Schornagel – Hart op de leef-
tijd van 89 jaar. 

Een aantal dagen voor haar overlijden 
werd ze plotseling ernstig ziek. Er werd 
getest om te kijken of ze was getroffen 
door het coronavirus. De uitslag hiervan 
was negatief maar desondanks namen 
haar krachten in een zeer hoog tempo 
af. Al heel snel werd duidelijk dat Joop 
Schornagel zou gaan sterven. 

Op de rouwkaart verwoordt de familie 
haar verdriet maar spreekt ze ook de 
dankbaarheid uit voor deze veelzijdige 
en veelkleurige moeder, schoonmoeder, 
oma en oma oma. 

De wieg van mevrouw Schornagel stond 
in Haarlem.  Gedurende haar levensweg 
woonde ze met haar man, die in 1998 
overleed, op de diverse plaatsen. Er 
waren intensieve jaren in Beekbergen 
toen ze daar een manege runden, daar-
na streken ze neer onder de rook van 
Lunteren. Op latere leeftijd werd me-
vrouw Schornagel schoonheidsspeci-
aliste; dit was voor haar een heerlijke 
periode waarin ze zich frank en vrij kon 
bewegen. Naast een drukke praktijk wist 
ze ook tijd vrij te maken voor reizen en 
stond ze op de planken voor toneel en 
cabaret. 

De wereld moest voor haar niet te klein 
zijn of worden. Maar juist dit gebeurde 
wel toen bleek dat ze na een ziekenhuis-
opname meer verzorging nodig had. Wat 
ze niet wilde overkwam haar: wonen in 
een verpleeghuis. In 2015 verhuisde ze 
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naar De Honskamp in Lunteren. Het wo-
nen daar viel haar, afgezien van de lief-
devolle verzorging, niet mee. De visuele 
en lichamelijke beperking(en) maakte 
het er voor haar niet makkelijker op. 
Haar gevoelens hierover verzweeg ze 
niet; tijdens de pastorale bezoeken kwa-
men er grote thema’s op tafel. Er was 
het verlangen naar ‘het kinderlijk geloof 
van vroeger’ want door de jaren waren er 
meer vragen dan antwoorden gekomen. 
Samen zochten we naar gelovig houvast 
in het Woord van God en doormiddel van 
gebed. Dit   zoeken naar ‘vaste grond’ 
kwam ook tot uitdrukking in het be-
zoeken van de weeksluiting, daarnaast 
schoof ze ook graag aan bij de senioren-
middagen in de Maranathakerk. 

Op zaterdag 25 april jl. kwamen we 
in kleine kring samen in de zaal van 
Crematorium Slingerbos te Ede. Naast 
muziek en persoonlijke herinneringen 
lazen we ook uit de Bijbel. Zoon Aat 
reikte in de voorbereiding een gedeelte 
aan uit het Evangelie naar de beschrij-
ving van Lukas, hoofdstuk 10:38-42. 
Jezus’ roept in dit gedeelte Marta weg 
uit haar bezigzijn en nodigt haar drin-
gend uit om aan Zijn voeten te gaan 
zitten. Zus Maria heeft de keuze al ge-
maakt, daarvan zegt Jezus: ‘Er is maar 
één ding noodzakelijk. Maria heeft het 
beste deel uitgekozen, en dat zal haar 
niet worden ontnomen.’ Deze woorden 
van Jezus klonken (en klinken!) als een 
indringende vraag in de oren van ons 
als levenden: Wat kies jij? Het bevrij-
dende antwoord op deze vraag vinden 
we niet in onszelf maar in Hem gezegd 
heeft: ‘Wie in mij gelooft zal leven, ook 
wanneer hij of zij sterft’ (Joh. 11:25). 
Wij leven mee met de kinderen, klein- 

en achterkleinkinderen nu zij afscheid 
hebben moeten nemen van hun moe-
der, schoonmoeder, oma en overgroot-
moeder. Een blijk van medeleven zal 
hen zeker, nu er zoveel fysieke afstand 
is, goed doen: fam. Schornagel, Groot 
Hoefijzerlaan 47, 2244 GE, Wassenaar.  

Cock Kroon 

Vanuit de Kerkenraad 

Inhalen of anders verdergaan? 
‘Zes dagen lang kunt u werken en al 
uw arbeid verrichten, maar de ze-
vende dag is een rustdag, die gewijd 
is aan de HEER uw God’ (Exodus 20:9)   
Persconferenties zijn momenteel dé mo-
menten waarop we door onze regering 
worden bijgepraat over de stand van 
zaken met betrekking tot het coronavi-
rus. Voorafgaande aan zo’n persmoment 
stijgt de spanning: welke maatregelen 
blijven gehandhaafd? Gaat er op- of af-
geschaald worden?  

Onlangs sprak de minister van Justitie 
en Veiligheid, Fred Grapperhaus, ons be-
straffend toe. De toon was streng en in-
houd van zijn boodschap klonk ernstig. 
Dit kwam omdat men, ondanks de no-
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dige waarschuwingen, massaal naar het 
park en strand was geweest. Het werd 
daarom nog eens door de minister bena-
drukt: ‘Blijf thuis!’ Nadat hij dit gezegd 
had werd zijn toon vaderlijk en zei hij: 
‘Als we nu even op onze tanden bijten, 
dan is er straks weer tijd genoeg om alle 
feestjes in te halen.’ 

Ik geloof zeker dat deze beloftevolle 
opmerking goed bedoeld was. Iedereen 
vindt het fijn om te horen dat er straks 
weer betere tijden aan gaan breken. Wie 
ziet er niet reikhalzend naar uit dat deu-
ren van scholen, kantoren, instellingen 
en kerken weer opengaan? Het moet 
toch heerlijk zijn als straks de sport-
velden weer door jong en oud gebruikt 
worden. Elkaar gerust een hand of hug 
geven zal, na enige  onwennigheid, als 
een groot voorrecht voelen. 

Maar of we ook alles moeten gaan inha-
len wat we in de achterliggende tijd ach-
terwege moesten laten, dat is voor mij 
geen vraag en zeker ook geen oproep. 
Ik pleit in deze voor een streng verbod 
op inhalen!  Dit verbod, dat natuurlijk 
wettelijk niet te handhaven is, vind ik 
echt nodig omdat ons levenstempo in de 
achterliggende tientallen jaren enorm is 
toegenomen. Door technische vooruit-
gaan en toenemende technologie kun-
nen we in één dag meer presteren dan 
ooit tevoren. Maar presteren is niet het-

zelfde als floreren! De groeicijfers van 
de economie lopen niet parallel met die 
van ons geestelijk welzijn 

Vorig jaar waarschuwde prof. dr. Govert 
Buijs al voor een collectieve burn-out 
van onze samenleving. De sterke drang 
naar blijvende groei put mens en aarde 
uit! Hoewel we dit misschien stilletjes 
van binnen wel beseften wisten we niet 
hoe we snelheid moesten minderen. 
Iedereen, mezelf incluis, organiseerde, 
produceerde, vergaderde en werkte 
zonder adempauze. Rusten van onze 
arbeid was een schaars goed gewor-
den. Een dag niet gewerkt betekende 
ongeveer hetzelfde als een dag niet 
geleefd.    Inmiddels zijn we er achter 
gekomen hoe het eruit ziet als werk en 
inkomen verre vanzelfsprekend is. In de 
voortrazende wielen van het grote ver-
dienen is een forse spaak gestoken. De 
gevolgen hiervan zien we om ons heen 
en ook boven ons. Het is stiller op straat 
en in de lucht. 

Deze stilte moeten we niet romantiseren 
of idealiseren, want de afwezigheid van 
bedrijvigheid heeft grote gevolgen voor 
mensen dichtbij en ver(de) weg. Deze 
gevolgen kunnen we beperkt proberen 
te houden door de nationale of Europese 
geldkraan open te draaien. Maar op de 
lange termijn biedt deze financiële in-
jectie geen oplossing. Dit geld zal ons 
alleen stimuleren om de verloren wel-
vaart en het misgelopen entertainment 
in te halen. Daarom was het beter ge-
weest als onze minister de oproep had 
gedaan om ‘zaken’ in de toekomst an-
ders te gaan doen. Deze verandering zal 
met name gericht moeten zijn op het 
doel van onze arbeid. Van ‘verdienen’ 
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naar ‘delen’ is nodig om toe te kunnen 
groeien naar de economie van de vreug-
de. Deze vorm van economie is gericht 
op menselijke, sociale en ecologische 
bloei. 

Concreet betekent dit dat we met minder 
genoegen moeten nemen als het gaat 
om materiële welvaart. Maar het verlies 
hiervan zal zich weleens in meer geeste-
lijk welzijn kunnen uitbetalen. Inhalen 
of anders verdergaan? Deze vraag moet 
in eerste instantie niet beantwoord wor-
den in Den Haag, Brussel of Washington 
maar in mijn eigen huis, hoofd en hart. 

Het volgende   citaat van Dietrich 
Bonhoeffer (1906-1945) laat weinig tot 
geen ruimte over om de dezelfde voet 
als vóór de coronacrisis verder te gaan: 
‘De laatste vraag is niet: hoe verlaat ik 
als held het toneel, maar hoe zal de vol-
gende generatie verder leven? Alleen uit 
deze vraag, gesteld vanuit verantwoorde-
lijkheid tegenover de geschiedenis, kun-
nen oplossingen ontstaan die vruchtbaar 
zijn, al zullen ze waarschijnlijk weinig 
stroken met ons eergevoel’ (Zijn weg 
in het verzet, pag. 56). Inhalen? Nee! 
Anders verdergaan? Ja! Want alleen op 
die manier krijgen we weer grip op de 
economie en moet zij haar verstikkende 
greep op ons loslaten. Alleen zo krijgen 
arbeid en rust weer de plek die onze 
Schepper bedoeld heeft.

Cock Kroon kw@maranathakerk.net 

Vacatures in de kerkenraad 
Een nader bericht over de vacatures in 
de kerkenraad. De afgelopen periode is 
in de kerkenraad gesproken over de vele 
beleidsmatige werkzaamheden die aan-
dacht vragen. Voorbeelden daarvan zijn 

de vernieuwing van het beleidsplan aan 
het einde van dit jaar en een herbezin-
ning op de vergader- en organisatie-
structuur van de gemeente. 

Om dit zorgvuldig te doen heeft de ker-
kenraad daarom besloten om hiervoor 
binnen de kerkenraad een nieuwe func-
tie in te richten. Deze functie van ouder-
ling beleid is in beginsel een tijdelijke 
functie voor 2 jaar, waarna voortzetting 
van de functie zal worden geëvalu-
eerd.  De kerkenraad heeft het voorne-
men uitgesproken om voor deze taak de 
huidige jeugdouderling Gijsbert Duijzer 
te benoemen. Consequentie hiervan is 
wel dat er een vacature ontstaat voor de 
taak van jeugdouderling. 

Eventuele bezwaren tegen bovenge-
noemde functie kunnen later nog wor-
den ingediend. Tegelijkertijd met de 
bezwaarprocedure wanneer de andere 
kandidaten voor de nog openstaande 
vacatures benoemd zijn. De kerkenraad 
stelt u in de gelegenheid om voor de 
ontstane vacature van jeugdouderling 
namen van gemeenteleden in te dienen. 
Dit kan via het stemformulier op de web-
site. Het verkiezingsformulier kan online 
ingevuld en direct verstuurd worden. 

College van Diakenen 

Verantwoording maand april 
De volgende collectes zijn ontvangen in 
de maand april 2020 
05-04  Stiching JOP  € 526,75 
10-04  Fam Saane, Libanon € 263,75 
12-04 Operatie Mobilisatie € 365,05 
19-04 Jeugd  € 466,85 
26-04 Voedselbank Ede € 1084,50
 (incl giften) 
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De volgende giften zijn ontvangen voor 
de diaconie: 4 x € 100,-; 1 x € 50,- 
De volgende giften zijn ontvangen voor 
de voedselbank Ede: 
2 x € 100,-; 1 x € 250,-; 1 x €  50,- 
De Tjernobyl collecte van 11 maart was 
incl. een gift van € 500,-. De diaco-
nie heeft diversen giften ontvangen € 
538,10. In verband met Kerk-TV zijn er 
geen opbrengsten voor de projectbussen 
en het bloemenpotje. Mocht u toch een 
gift hiervoor willen geven dan kan dat 
op de rekening van de diaconie onder 
vermelding van het desbetreffende doel. 
Hartelijk dank voor uw gaven, Chris van 
den Heuvel, diaconie

Voedselbank Ede
Als gevolg van het coronavirus neemt 
het aantal mensen dat afhankelijk is van 
de Voedselbank toe. Op dit moment is de 
situatie nog onder controle maar er is er 
wel een verhoogde behoefte aan voed-
sel. Daarom hebben wij afgesproken dat 
wij ook na de maand april doorgaan 
met inzamelen. Vanaf mei gaat ook de 
Gereformeerde Kerk starten met inzame-
len op zaterdagochtend. Zo hopen we 
samen aan de verhoogde behoefte van 
de Voedselbank Ede te kunnen voldoen. 
Wij hopen op uw bijdrage. Iedere dins-
dagavond van 19:00 tot 20:00 uur kunt 
u houdbare voedingsmiddelen inleveren 
in de hal van de kerk. 

 

College  Kerkrentmeesters 

Verantwoording
Collecten  
De volgende collectes zijn ontvangen in 
de maanden maart en april  2020. 
01-03  2x  € 389,01 
08-03 2x  € 585,33 
11-03  1x  € 206,37 
15-03  1x  € 91,03 
22-03 1x  € 260,55 
29-03  1x  € 377,50 
05-04  1x  € 500,07 
10-04  1x  € 237,44 
12-04  1x  € 403,30 
19-04  1x  € 252,55 
26-04  1x  € 278,05 

Giften
Via de heer Hazeleger hebben wij een 
gift ontvangen van € 20.- voor de kerk 
en wij hebben 2 keer een gift van € 100 
ontvangen via de bank voor de kerk. 
Vanaf 15 maart bestaan de collecten 
uit de ontvangsten via GIVT app en de 
ontvangsten via de bank tijdens de di-
gitale dienst. Mooi dat wij als Gemeente 
op deze manier de diensten kunnen vol-
gen en dat Gemeente wil bijdragen in 
de kosten. 
Hartelijk dank voor de vele gaven die 
wij de afgelopen maanden hebben ont-
vangen.

Namens College van Kerkrentmeesters, 
Henk van Voorst, penningmeester 

Stand maandelijkse 
deurcollecte 

Vanaf januari 2020 is het nieuwe doel 
voor de derde collecte de renovatie tuin 
van de pastorie.  Met de GIVT app en 
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via overboekingen met de bank is tij-
dens de dienst van 29 maart 2020   € 
84,50 binnengekomen en voor 26 april 
€ 142,50. De tussenstand komt hiermee 
op € 1.026,73. De volgende derde col-
lecte wordt gehouden op 31 mei 2020. 

U kunt hiervoor via de GIVT app en via 
de bank betalen.  Namens College van 
Kerkrentmeesters hartelijk bedankt voor 
uw   digitale gaven.  Henk van Voorst, 
penningmeester 

ZWO commissie

Opbrengst postzegels en 
prentbriefkaarten voor de 
zending

In 2019 was de opbrengst € 23.482. Met 
de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de 
GZB weer veel mensen ondersteunen. 
Hartelijk dank aan iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen!

Maak kennis met...

Jan en Bep Van ’t Veld 
(crisiskinderen van 1934 en 
1936)

“Hoofd, Hart en Hand in Harmonie”

Hoe en waar hebben jullie elkaar le-
ren kennen?
Bep is geboren in de stad Nijkerk en Jan 
in Appel (gem. Nijkerk). We leerden el-
kaar in 1953 kennen in de Grote kerk van 
Nijkerk. In 1957 zijn we daar getrouwd. 
Ons huwelijk is gezegend met 4 jongens 
(en 4 schoondochters) en 6 kleinkinde-
ren. De onderlinge band is hecht.

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 een afbeelding aan de ene 
en  (ruimte voor) adres en fran-
kering aan de andere kant. Geen 
enkele kaarten die in een enve-
lop verzonden moeten worden.

- Dubbele kaarten van Anton 
Pieck, ‘Voor het kind’ of ‘Stichting 
Kinderpostzegels’. Andere dub-
bele kaarten en eigen gemaakte 
kaarten zijn niet bruikbaar

- 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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Waar hebben jullie gewoond en wat 
deden jullie in jullie werkzame leven?
Ons werkzame leven droeg het motto: 
Hoofd, Hart en Hand in Harmonie. Het 
is voor ons een drive geweest om de 
ons gegeven mogelijkheden zo goed 
mogelijk tot hun recht te laten komen. 
Waarbij je ontdekt dat je van een be-
paalde “H” graag wat meer zou willen 
hebben. Gelukkig kun je elkaar als echt-
paar en in teamverband aanvullen, waar 
dan ook. 
Jan; Heel veel waardering is er voor 
Bep die in al die jaren zich bekwaam 
en doortastend heeft ingezet voor ons 
gezin en de ondersteuning van een “be-
zige” man. Na 7 jaar in het bedrijfsle-
ven te hebben gewerkt, begon ik als le-
raar werktuigbouw (Chr. LTS-Harderwijk 
en Chr. MTS-Dordrecht), om de laatste 
21 jaar af te sluiten als directeur Chr. 
LTS Katwijk aan Zee. Mede door Beps’ 
inzet werd mijn loopbaan van 34 jaar 
in het technisch beroepsonderwijs 

mogelijk. Op kerkelijk gebied waren 
we beide ook actief, zo was ik jeugd-
ouderling in Harderwijk en ouderling 
in Dubbeldam (gem. Dordrecht) en Bep 
was penningmeester van de Classicale 
Zendingscommissie in Leiden.

Wat bracht jullie naar de 
Maranathakerk in Lunteren?
Bep: Na 34 jaar met Jan meegetrokken te 
zijn wilde ik weer terug naar de Veluwe. 
Samen hebben we gedurende een 4-tal 
jaren in de vakanties al kamperend vele 
burgerlijke en kerkelijke gemeenten 
verkend. Belangrijk uitgangspunt was 
hierbij een kerkgemeenschap te vinden, 
confessioneel en vrij van denominatie-
strijd. Het werd Lunteren. 
Op zich een verhaal apart; op 28 juni 
1991 namen we intrek in een cara-
van op het bouwterrein van ons (zelf)
bouw huis. Vrijwel aansluitend werden 
we via mevr. Reina Leenders lid van de 
Maranathakerk.
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Jullie hebben meerdere taken in de 
Maranathakerk gehad, kunt u daar 
iets over vertellen?
Bep: Gedurende vele jaren heb ik met 
anderen leiding mogen geven aan de 
handwerkclub. Een waardevolle tijd, met 
aandacht voor elkaar en het creatief 
bezig zijn, wat financieel ook nog wat 
opleverde. Jan: Vanaf 1993 tot voor kort 
ben ik dienend en ondersteunend actief 
geweest binnen de MK. Daarbij is een 
dringend beroep gedaan op een bijdrage 
van Hoofd en Hand. Veel veranderingen 
vonden plaats. Op kerkelijk gebied, met 
een accent bij de vorming van de PKN 
in 2004 en wijzigingen binnen de eigen 
plaatselijke gemeente. Daarbij was er de 
overgang van het verwerken op papier 
naar een digitale omgeving, met ge-
volgen voor leden- en bijdrageadmini-
stratie, verwerken kopij kerkblad, opzet 
kerkbalans, etc. Als scriba, kerkvoogd, 
lokaal beheerder LRP en ledenadmini-
strateur, is er samen met anderen het 
nodige werk verzet. Mijn ervaring is dat 
je je gezegend mag weten als je dat 
kunt en mag doen. Verrijkend voor je 
zelf en heilzaam voor de kerkelijke ge-
meenschap.

Hoe hebben jullie de vakanties inge-
vuld?
Gedurende 38 jaar zijn we met een klei-
ne -zelf gebouwde- caravan rond getrok-
ken. Frankrijk was daarbij ons favoriete 
land. Daarna hebben we met veel plezier 
op huizen (met honden) gepast. 

Hiermee zijn we gestopt omdat na 7 ja-
ren oppassen op een landgoed - 4 weken 
op en 5 weken thuis - ons teveel werd. 
Nu is het samen thuis zijn heel goed en 
we hebben genoeg gezien.

Beleef je je geloof anders nu je ouder 
bent?
Bij het ouder worden zijn tijd en eindig-
heid van ons leven belangrijke thema’s 
en momenteel komt dat in de corona-
crisis nog nadrukkelijker naar voren. Wij 
ervaren nu dat we in toenemende mate 
kwetsbaar zijn en bidden: “God laat mij 
niet alleen, nu ik oud ben en grijze ha-
ren heb,” Psalm 71:18.  We zoeken en 
vinden troost bij Hem die zegt: “Tot in 
de ouderdom blijf ik dezelfde, tot in de 
grijsheid zal ik je steunen. Wat ik ge-
daan heb, zal ik blijven doen, ik zal je 
steunen en beschermen.” Jesaja 46:4. 
Het is een zegen om dan samen, van-
uit een vast - verdiept - geloof, hieruit 
troost te ervaren.

Wat zouden jullie de nieuwe MK pre-
dikant willen zeggen?
Geef in de lofprijzing de Psalmen een 
belangrijke plaats. Als eerlijke liederen 
die ook de rauwe kanten van het leven 
etaleren. Die spreken over herkenbare 
gevoelens zoals verdriet, pijn of een-
zaamheid (naast hoop en blijdschap). 
Dwars door de vraagtekens van het le-
ven heen, roepen de psalmen ons op om 
God te aanbidden, te eren en te prijzen 
om wie Hij is in Jezus Christus. Hem lo-
ven die ons eerst heeft lief gehad.

Janneke van de Kaa

Mededelingen

Bedankt
Het overlijden van Piet van Leuveren, 
onze man, vader en schoonvader is nog 
steeds onwerkelijk voor ons. Na een 
ziekenhuisweek vol angst en onzeker-
heid is er nu het gemis. Maar we pak-
ken de draad van het leven weer op. De 
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steunbetuigingen die wij ontvingen van 
ontzettend veel mensen doen ons goed. 
Wij kregen, en krijgen nog steeds, (hon-
derden) kaarten, telefoontjes, whatsapp 
berichten en heel veel bossen bloemen. 
Het is fijn om te weten dat, naast wij 
zelf, zoveel mensen mooie herinnerin-
gen hebben aan Piet. We zijn verdrie-
tig dat we Piet moeten missen maar we 
zijn dankbaar dat we hem in ons midden 
hebben gehad. En dat blijft voor altijd.
Dinie van Leuveren, Ester & Herman en 
Jaco & Han.

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: Sijnie 
Fredrikze en Ike Nijhof. Herhaling: zon-
dag 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 mei 2020
4 mei 2020
Gesprek met Ds. Arie Romein over 
“Dietrich Bonhoeffer, verzet en overga-

ve”. Lied van de Week: ‘Zingt volop Gods 
lof’. Gedicht. Vocale en instrumentale 
muziek.

11 mei 2020
Interview met Leen Walraven over 
“Rouwverwerking”. Lied van de week: 
‘Kom Geest van God en raak ons hart’. 
Column: Bert Fredrikze. Muzikale frag-
menten.

18 mei 2020
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redac-
tieleden en/of een gast over treffende 
lectuur in kerk en samenleving.  Lied 
van de Week: ‘Maak heel mijn leven 
tot een lied’ Column: Jan de Kluijver. 
Intermezzo’s: muziek en zang.

25 mei 2020
Gesprek met Johan de Vries over ‘Een 
baptistengemeente ‘. Lied van de Week: 
‘Ik wil alleen bij U zijn’ - Psalmen voor 
nu. Boekbespreking: Jeannette Laban. 
Muzikale intermezzo’s.

Volgend kerkblad
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaar-
gang 64 nr. 6 van woensdag 3 juni kunt 
u tot en met woensdag 27 mei 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 3 juni bij de fam. 
Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 
- 20.30 uur.
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Agenda

Mei
wo 06 20:00-21:30 Groeien in Eenheid
vr 08 14:30-16:30 Trouwdienst Annemiek Jansen & Teo de Koning

Juni
di 12 19:00-20:00 Actie Voedselbank
wo 13 20:00-21:30 Groeien in Eenheid
di 19 19:00-20:00 Actie Voedselbank
wo 20 20:00-21:30 Groeien in Eenheid
di 26 19:00-20:00 Actie Voedselbank
wo 27 20:00-21:30 Groeien in Eenheid

Vandaag lezen wij

Mei

wo 06 mei  Exodus 18:1-12 
do 07 mei  Exodus 18:13-27
vr 08 mei  Exodus 19:1-15
za 09 mei  Exodus 19:16-25

zo 10 mei  Psalm 68:1-19
ma 11 mei  Psalm 68:20-36
di 12 mei  Handelingen 17:1-9
wo 13 mei  Handelingen 17:10-15
do 14 mei  Handelingen 17:16-21
vr 15 mei  Handelingen 17:22-34
za 16 mei  Psalm 34

zo 17 mei  Exodus 20:1-17
ma 18 mei  Exodus 20:18-26
di 19 mei  Exodus 21:1-11
wo 20 mei  Exodus 21:12-27
do 21 mei  Hemelvaartsdag Matteüs 
28:16-20
vr 22 mei  Psalm 47
za 23 mei  Exodus 21:28-22:3

zo 24 mei  Exodus 22:4-16
ma 25 mei  Exodus 22:17-30

di 26 mei  Exodus 23:1-17
wo 27 mei  Exodus 23:18-33
do 28 mei  Exodus 24:1-18
vr 29 mei  Pinksteren Ruth 1:1-22
za 30 mei  Ruth 2:1-23
zo 31 mei  Ruth 3:1-18

Juni
ma 01 juni  Ruth 4:1-22
di 02 juni  Psalm 104:1-18
wo 03 juni  Psalm 104:19-35
do 04 juni  Matteüs 8:2-13
vr 05 juni  Matteüs 8:14-22
za 06 juni  Matteüs 8:23-34
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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

S
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9
3
4

www.bouwbedrijfklomp.nl

info@bouwbedrijfklomp.nl

Ervaar kwaliteit en vakmanschap!

Kauwenhoven 27  

6741 PW  Lunteren

Gods grote daden (Pinksteren)

Bij: Joël 2:21 – 3:5 (NBV) en Hand 2: 17-21.

1.Wees niet bang meer akkers, je wordt overladen,
want de Heer doet grote daden.

Wees niet bang meer dieren, hij zal je weer leiden
naar de nu zo groene weiden.

Volop wijn zal er zijn.
Ja, het goede leven

zal de Heer ons geven.

2. Kinderen van Sion, juich!- je Heer komt spoedig,
Hij verkwikt je overvloedig.

Wees verheugd en jubel, dank hem voor zijn zegen,
voor zijn aangename regen.
God de Heer geeft je weer,
- meer dan ooit tevoren –

olie, wijn en koren.

3. Daarna komt de volheid, want mijn Geest zal komen,
u weldadig overstromen.

Hij laat ouden dromen en zal aan je zonen
grootse visioenen tonen.
Zegen wordt uitgestort.
Zelfs aan arme slaven

schenk ik geestesgaven.

4. Bloed en rook en vlammen geef ik als mijn teken,
ook is al het licht geweken.

Wees niet bang, ik red je, want ik heb gezworen:
Roep tot mij en ik zal horen. 

Kom, mijn kind, vlucht en vind
door mijn Geest gedragen

redding in die dagen

Jan Pieter Kuyper, Dicht bij de Bijbel
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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
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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.
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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 Van Schothorstlaan 2
6741 DM Lunteren


