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Colofon

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

Predikant
Momenteel is de Maranathakerk vacant.

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

Voorzitter kerkenraad

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

Scriba

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

Kerkgebouw

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

Postadres

Herv. Gemeente Maranathakerk
Postbus 115
6740 AC Lunteren

Koster

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

Afkondigingen erediensten

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

Auto-vriendendienst

Contactadres:
mevr. 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
Spreuken 19:21

Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.
Onze plannen?
De wereld om ons heen lijkt misschien wel stil te staan vanwege de Corona crisis. Aan de andere kant gaan de technische ontwikkelingen in een hoog tempo
vooruit. Iedereen is op het moment druk bezig om zijn of haar werk klaar te
maken voor het nieuwe normaal van de anderhalvemeter economie. Enerzijds
is er fysieke afstand en worden agenda’s compleet leeg geveegd, anderzijds
buitelen de ontwikkelingen in rap tempo over elkaar heen. We lijken van persconferentie tot persconferentie te leven. Onrust lijkt te overheersen en van
onze plannen komt maar weinig te terecht.
Wat mij in de afgelopen weken niet losliet is dat wij telkens weer moeten leren
vertrouwen op het plan van de Heer.
Gods plannen zijn van een andere orde
dan de onze.
Wij kunnen alles wat om ons heen gebeurt niet altijd overzien. Soms lijken
we het leven even te doorgronden en
vrijwel direct daarna blijken we toch
op het verkeerde spoor te zitten. Begin
mei is er bij ons thuis voor de tweede
keer een gezonde zoon geboren. De geboorte van een kind is altijd bijzonder
en wonderbaarlijk. In het interbellum
(de periode tussen de twee wereldoorlogen schreef de dichter Klaas Hanzen
Heeroma (onder de pseudoniem Muus
Jacobse) het volgende gedicht.
Het gedicht verwoordt prachtig hoe juist
de geboorte van een kind hoop en verwachting kan geven.
Het kind
Ons is geen toekomst en geen keus gelaten:
wij moeten voort, verward en hulpeloos,
in een cultuur van films en radio’s
en soms, wat over het verleden praten.
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Niemand ontkomt er aan… alleen het kind
is nog hetzelfde als voor duizend jaren.
Nieuw en verwonderd ligt het rond te staren
alsof de wereld pas vandaag begint.
O makker in ditzelfde grauw getij,
nog altijd komt het kind tot jou en mij.
Nog altijd kan de wereld nieuw beginnen
in ieder kind kan het opnieuw beginnen.
Zolang God kinderen in ons midden zendt,
heeft hij zich nog niet van ons afgewend.
Muus Jacobse, uit de bundel “De doortocht.” Gedichten. 1936
De geboorte van een kind laat ons stilstaan bij de toekomst. In wat voor wereld zou deze kleine man opgroeien?
Blijkbaar durft God het aan om nieuwe
mensen op deze aarde te laten komen,
die telkens weer kunnen leven vanuit
zijn belofte en trouw. Hij geeft ons
steeds weer toekomst, hoe onzeker de
tijdgeest ook is. Gods plan is zoveel
groter dan het onze. Het beeld van een
net geboren baby die onbevangen naar
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zijn omgeving kijkt, te midden van een
wereld die stil lijkt te staan en tegelijkertijd enorm snel ontwikkelt en veel
van mensen vraagt wil ik jullie niet onthouden.
Deze kleine man heeft geen idee in wat
voor een tijd hij op de aarde is gekomen. Hij mag van geluk spreken dat zijn

wiegje in Lunteren staat, maar echt relevant is het te weten dat hij door God
gewild en gezien is. Ook in deze tijd,
misschien wel juist in deze tijd, vernieuwt God zijn verbond van kind tot
kind. Dat geeft elke gelovige hoop en
blijde verwachting voor de nieuwe dag
die komt.
Giel Stomphorst

Erediensten
Zondag 7 juni
09.30 uur ds. C. Hendriks, - online
Collecten: 1. Mbuti in Congo
		
2. Kerkrentmeesters

Bevestiging ambtsdragers

Woensdag 10 juni
19.30 uur Vesperdienst, online
Zondag 14 juni
09.30 uur ds. J.A. van den Berg, Amersfoort - online
Collecten: 1. Diaconie Maranathakerk
		
2. Kerkrentmeesters
Zondag 21 juni
09.30 uur ds. T.C. Verhoef, Nijkerk - online		
Collecten: 1. Wycliffe Bijbelvertalers
		
2. Kerkrentmeesters
Zondag 28 juni
09.30 uur ds. Ans Cremer-Allard, Kudelstaart - online		
Collecten: 1. N.n.b.
		
2. Kerkrentmeesters
		
3. renovatie tuin van de pastorie
Donderdag 2 juli
14:30 uur ds. C.H. Bax, in de Dorpskerk te Leusden
Huwelijksdienst van Annemiek Jansen en Teo de Koning
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Zondag 5 juli
09.30 uur ds T. Schutte, Bennekom - online
Collecten: 1. N.n.b.
		
2. Kerkrentmeesters
Woensdag 8 juli								
19.30 uur Vesperdienst - online
Zondag 12 juli
09.30 uur de heer J.Kroon - online		
Collecten: 1. N.n.b.
		
2. Kerkrentmeesters
Zondag 19 juli
09.30 uur ds. L.J. van Lingen, Beusiche - alleen online		
Collecten: 1. N.n.b.
		
2. Kerkrentmeesters
Vrijdag 24 juli
14:00 uur ds. T. Schutte
Huwelijksdienst van Gitta Stomphorst en Patrick Buitink
Zondag 26 juli
09.30 uur ds. A. Juffer, Wageningen - online		
Collecten: 1. N.n.b.
		
2. Kerkrentmeesters
		
3. Renovatie tuin van de pastorie
Zondag 2 augustus
09.30 uur ds. A.Rijken -Hoevens - online		
Collecten: 1. N.n.b.
		
2. Kerkrentmeesters
Zondag 9 augustus
09.30 uur ds. A. Juffer, Wageningen - online		
Collecten: 1. N.n.b.
		
2. Kerkrentmeesters
Zondag 16 augustus
09.30 uur ds. K.W. Borsje - alleen online		
Collecten: 1. N.n.b.
		
2. Kerkrentmeesters
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Zondag 23 augustus
09.30 uur prop. A.J. Treur, Vinkeveen - online		
Collecten: 1. N.n.b.
		
2. Kerkrentmeesters
Zondag 30 augustus
09.30 uur ds. T. Schutte, Bennekom - online
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Collecten: 1. N.n.b.
		
2. Kerkrentmeesters
		
3. renovatie tuin van de pastorie
Zondag 6 september
09.30 uur ds. T. Schutte, Bennekom
Viering Heilig Avondmaal
19.00 uur ds. T. Schutte,		
Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal
Collecten: 1. N.n.b.
		
2. Kerkrentmeesters
Woensdag 9 september			
19.30 uur Vespterdienst
Zondag 13 september
09.30 uur de heer J. Kroon
15.00 uur ds. J. Steenkamp, ds C. Hendriks
en de heer J. Kroon
Collecten: 1. N.n.b.
		
2. Kerkrentmeesters

Bevestiging en Intrededienst
Ds. J. Steenkamp

Kindernevendienst
Overstapdienst

Op zondag 12 juli a.s. staat de overstapdienst gepland voor de groep 8-ers die van
de kindernevendienst naar de catechese gaan. Ook stappen de 4- jarige peuters over
naar de kindernevendienst.
Omdat dit een andere (online-)dienst zal worden als dat we gewend zijn willen wij,
de kindernevendienst, hier ook een andere invulling aangeven. Normaal tijdens de
KND waren we nu al bezig met de voorbereidingen voor de overstapdienst en werd
er geïnventariseerd wie hier aan wil deelnemen.
Omdat dit helaas nu niet kan willen wij jullie vragen of je mee wilt doen met een
aangepaste overstap’dienst’-moment, dit zal waarschijnlijk op een zaterdagmiddag
worden georganiseerd. Dus jongens en meiden van groep 8 die overstappen geef
je op!!! Dit doe je door een berichtje naar Alinda Mostert, 06-36096704 (famjmos6
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tert@kpnmail.nl) of Marjon Roelofsen, 06-50442927 (roelofsen.oudeerf@hetnet.
nl) te sturen. Verder informatie krijg je dan zo spoedig mogelijk.
Er wordt door de leiding van de Peuterdienst ook nagedacht over een passend overstap’dienst’-moment voor de 4-jarige peuters, hier hoort u nog meer van. Hartelijke
groet, Leiding KND-BB/Peuterdienst

Rooster ´vertel het maar´
7 juni
14 juni

Exodus 24:1-8
Exodus 25:10-22
en 26:31-37
21 juni
Exodus 32
28 juni
Exodus 33:12-23
en 40:34-38
5 juli
Matteüs 11-25-30
12 juli
Matteüs 13:1-9
19 juli
Matteüs 13:24-36
26 juli
Matteüs 13: 44-52
2 augustus
Matteüs 14:13-21
9 augustus
Matteüs 14:22-33
16 augustus Matteüs 15:21-28
23 augustus 1 Samuël 17
30 augustus 1 Samuël 18
6 september 1 Samuël 19
13 september 1 Samuël 20

God vernieuwt zijn verbond met Israël
De ark in de tabernakel
Israël maakt een gouden kalf
God toont zijn heiligheid
Jezus geeft ons rust
Gelijkenis van de ingezaaide akker
Gelijkenis van het onkruid tussen het koren
Gelijkenissen van parel en sleepnet
Jezus voedt vijfduizend man
Jezus in de storm op het meer
Een Kanaänitische vrouw gelooft in Jezus
David verslaat Goliat
Saul wordt bang voor David
David moet vluchten voor Saul
David en Jonatan

Bloemendienst
Rooster

7 juni
14 juni
21 juni
28 juni
5 juli
12 juli
19 juli
26 juli
2 augustus
9 augustus
16 augustus
23 augustus
30 augustus
6 september
13 september
3 juni 2020

Jolanda van der Vlies 		
Ria Brinkman 		
Teuni van de Hoef 		
Gerrie Lagerweij 		
Mw. Mulder 		
Anneke Smolders 		
Dineke van Veldhuizen 		
Francis Wolfs		
Piet de Groot 		
Dhr. De Koning 		
Mw. Lijbers 		
Nellie Scherrenburg 		
Mw. Van de Top 		
Jolanda van der Vlies 		
Ria Brinkman 		

Francis Wolfs
Piet de Groot
Dhr. De Koning
Mw. Lijbers
Nellie Scherrenburg
Mw. Van de Top
Jolanda van der Vlies
Ria Brinkman
Teuni van de Hoef
Gerrie Lagerweij
Mw. Mulder
Anneke Smolders
Dineke van Veldhuizen
Francis Wolfs
Piet de Groot
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Bij de kerkdiensten
Vesper ‘Woord voor ons
geschreven – woensdagavond
10 juni
Woensdagavond 10 juni a.s. zal er via
www.kerkdienstgemist.nl weer een
vesper worden uitgezonden. Deze vesper begint om 19.30 uur en zal ongeveer een half uur duren. Naast muziek,
schriftlezing (Lukas 5:12-16) en gebed
is er ook een korte overdenking. Het
thema is deze keer: Jezus blijft niet op
afstand! Een ieder is van harte uitgenodigd om ‘op afstand’ deze dienst mee te
beleven, welkom!
Cock Kroon

Huwelijk Annemiek Jansen en
Teo de Koning
Op donderdag 2 juli hopen Annemiek en
Teo in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging en inzegening van hun
huwelijk zal plaatsvinden om 14:30 uur
in de Dorpskerk te Leusden. Dominee
C.H. Bax uit Ede zal in deze dienst
voorgaan. Annemiek en Teo wonen aan
Hertenlaan 13 te Lunteren. Afgelopen
winterseizoen zijn we gestart met Pre
Marriagecourse. Het was leuk om jullie
te leren kennen. Jullie inbreng is spontaan en oprecht.
We wensen jullie een hele mooie trouwdag en een leven vol liefde toe. Waar
zouden wij de liefde en trouw anders
kunnen ontvangen dan bij God alleen?
Psalm 108 vers 5 zegt: Hemelhoog is Uw
liefde, tot aan de wolken reikt Uw trouw.
Dat Hij ook jullie hulp en kracht mag
zijn in jullie huwelijk.
8

Huwelijk Gitta Stomphorst en
Patrick Buitink
Vrijdag 24 juli 2020 is voor Gitta en
Patrick een speciale dag. Zij hopen dan
door het huwelijk aan elkaar te worden verbonden. De kerkelijke bevestiging en inzegening zal plaatsvinden
in de Maranathakerk om 14:00 uur.
In deze dienst zal dominee T. Schutte
voorgaan. Gitta en Patrick wonen aan
Molenparkweg 57 te Lunteren. Mooi was
het om jullie mee te maken op de Pre
Marriagecourse. De één spontaan en de
ander meer stil. En dat nu juist de verschillen in een huwelijk zo goed zijn om
elkaar aan te vullen. We hopen nog 2
avonden te organiseren aan het einde
van dit jaar. Fijn als jullie dan ook weer
aansluiten. Jullie inbreng wordt erg gewaardeerd. Het is God die jullie bij elkaar heeft gebracht. Hij is de God van
liefde en trouw. 1 Johannes 4 vers 19
zegt: Wij hebben lief omdat God ons het
eerst heeft liefgehad. We wensen jullie
veel zegen, liefde en trouw toe op jullie
huwelijkspad.

Zondag 7 juni 2020, Een
wereld van verschil voor Mbuti
in Congo
Honger, armoede en uitbuiting tekenen
het leven van de Mbuti pygmeeën. De gemeenschap kent een lange geschiedenis
als jagers en verzamelaars in het regenwoud in Oost Congo: een levenswijze die
inmiddels onmogelijk is geworden. De
Mbuti bevolking is noodgedwongen om
zich te settelen in dorpen rondom het regenwoud. Waar ze door de lokale bevolking worden gezien als minderwaardig,
en systematisch worden uitgebuit en geRond de Maranathakerk
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discrimineerd. De dorpelingen slapen in
geïmproviseerde hutten met slechts één
kookpot voor het hele dorp. Er is geen
veilig drinkwater, geen school en er zijn
geen medicijnen. 43% van de kinderen
tussen de nul en vijf is chronisch ondervoed, dit zijn juist de jaren waarin een
kind de goede voeding nodig heeft om
zich goed te kunnen ontwikkelen.

Zondag 21 juni 2020, Wycliffe
Bijbelvertalers

Zondag 14 juni 2020, Diaconie
Maranathakerk
Een belangrijke diaconale taak ligt in
de zorg voor onze gemeenteleden, zeker in deze tijd van het coronavirus.
Een deel van onze inkomsten wordt voor
deze doelen aangewend. Momenteel is
onze zorg bij de Voedselbank Ede en de
hongersnood in de sloppenwijken van
Stellenbosch, vlak bij de woonplaats
van dominee Jacques Steenkamp. Zie
ook het verslag elders in dit kerkblad.

3 juni 2020

Jonge gelovigen proberen het Evangelie
te doorgronden, maar worstelen met een
vreemde taal. Wycliffe Bijbelvertalers
zet zich wereldwijd in voor deze mensen.
Ze werken wereldwijd samen met
Bijbelgenootschappen, vertaalorganisaties en kerk. Samen zorgen ze voor betrouwbare en begrijpelijke vertalingen.
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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 bankrekening
van de Diaconie onder vermelding van
het doel: NL 93 RABO 0337 5179 32
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Pastoraat
Geboortebericht Jesper
Stomphorst
Op 8 mei werd in het gezin van Giel en
Marloes Stomphorst (Wilbrinkstraat 24)
Jesper Aalt geboren. Pepijn werd daardoor grote broer. We feliciteren jullie
van harte met dit mooie wonder.
Op zijn eigen website hebben jullie weer
een prachtig lied staan. Het bevat onder
andere de volgende woorden:
Dankbaar zijn wij voor jou klein en teer,
ontvangen van onze lieve Heer.
Weet je geborgen in de warmte van Zijn
hand.
We wensen jullie toe dat Jesper weet
dat hij een geliefd kind van de Vader is
en dat hij zijn leven ook zo zal leven.
Veel geluk met elkaar.
10

Geboortebericht Douwe
Mastenbroek
In de nachtelijke uren van dinsdag 26
mei jl. werd Douwe Mastenbroek geboren, hij is de zoon van Gert en Nathalie
Mastenbroek en het broertje van Imme
(Reeënlaan 75, 6741 AW). De gelukkige
vader stuurde een prachtige foto van
Douwe met daarbij de notitie: moeder
en zoon maken het goed. Dit is altijd
een bijzonder bericht maar nu zeker
omdat we weten dat Nathalie in de
achterliggende tijd ook getroffen werd
door het coronavirus. Wij feliciteren hen
van harte met de geboorte van Douwe
en wensen hen Gods zegen toe: ‘Wil Uw
zegen ons verlenen, waar de roepstem
wordt vernomen: laat de kinderen tot
Mij komen’ (Liedboek nr. 347).

Huwelijksjubileum

Op 17 mei j.l. mochten de heer en
mevrouw Romeijn-Kammeraat van de
Boomakkerweg gedenken dat ze 60 jaar
geleden in het huwelijk traden. Het
echtpaar kreeg 4 kinderen, waarvan één
overleed. Eén zoon woont tegenwoordig
op de Canarische Eilanden. Sinds 3 jaar
woont mevrouw Kammeraat in verpleeghuis Nieuw Boschoord waar haar man
haar tot voor kort gelukkig regelmatig
kon bezoeken , tot de Coronacrisis aanbrak. Contact was alleen mogelijk aan
beide zijden van de tuinafscheiding. Op
de dag van het jubileum mochten ze
in 2 groepen, met kinderen en 9 kleinkinderen , op bescheiden wijze, via de
tuin, het jubileum vieren. Namens de
Maranathakerk feliciteren we het echtpaar Romeijn en wensen we hen Gods
zegen toe voor de komende tijd, met
hopelijk weer persoonlijk contact.
Rond de Maranathakerk
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Over het digitaal collecteren
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 bankrekening kan worden afgeschreven en het bedrag kan worden overgemaakt.
3 juni 2020
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In Memoriam - Jozina Maria
van der Valk–Quist
Dinsdag 26 mei jl. overleed Jozina Maria
van der Valk – Quist op de leeftijd van
79 jaar. Sinds een aantal weken woonde
zij in De Honskamp. Samen met haar
man Adriaan kwam ze recent vanuit
Middelburg in Lunteren wonen; aangezien Jozien intensieve verzorging nodig
had behoorde zelfstandig wonen niet
meer tot haar mogelijkheden. De woning aan de Rogakker zou, met de nodige aanpassingen, ook voor Jozien regelmatig een ‘thuis’ kunnen zijn. De plannen die ze als echtpaar gemaakt hadden
om hun levensweg in Lunteren opnieuw
(want al eerder woonden zij hier, 1985
- 1997) te vervolgen werden abrupt anders toen er zondag 24 mei jl. opeens
een verslechtering van de gezondheid
van Jozien optrad; al snel bleek dat het
definitieve afscheid aanstaande was. Na
ruim 57 jaar huwelijk moest Adriaan afscheid van zijn geliefde vrouw nemen.
In haar verliest hij veel! Jozien beleefde
het leven intens; met hart en ziel gaf zij
zich aan de mensen om haar heen. Met
name konden de schoolkinderen, die
aan haar zorgen waren toevertrouwd,
op haar rekenen. De Bijbelverhalen
wist ze ‘verbeeldend’ dichtbij te brengen. Haar geloofsvertrouwen uitte ze
graag door middel van muziek; de aria
‘Dank sei Dir, Herr’ had een bijzondere
plek in haar hart. Het niet in vervulling
gaan van de kinderwens en ook de laatste jaren die door beperkingen werden
gekenmerkt konden de dankbaarheid
jegens haar hemelse Vader niet klein
krijgen. Dit van dichtbij gezien en gehoord hebbende bracht Adriaan tot de
keuze om boven de aankondiging van
12

haar overlijden te zetten: Ik weet aan
wie ik mij toevertrouw. Dit geloofsvertrouwen werd woensdag 3 juni jl. ook
gememoreerd toen we in kleine kring
samenkwamen op natuurbegraafplaats
Heidepol te Arnhem. Op de drempel,
de begrafenis, luisterden we met elkaar
naar woorden van dankbare herinnering.
Ook lazen we samen uit de Bijbel waarin
de apostel Paulus zijn vaste geloofsvertrouwen onder woorden brengt: ‘Want
ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb
gesteld’ (2 Tim. 1:12). Dit kan en durft
hij openlijk te belijden omdat hij zich
gekend en bemind weet door Jezus zijn
Heer. Wij wensen Adriaan toe dat hij in
de komende tijd zal weten en ervaren
dat hij draagkracht van God ontvangt
om zijn levensweg te vervolgen zonder zijn geliefde Jozien. Meeleven met
hem, nu het afscheid zo anders ingevuld
moest worden, zal hem zeker goed doen.
Correspondentieadres: Adriaan van der
Valk, Rogakker 14, 6741 ER, Lunteren.
Cock Kroon

Omzien naar elkaar

In de Maranathakerk is er naast vreugde
en geluk ook ziekte en zorg. Als gemeente van Jezus Christus leven we met
elkaar mee en omringen we de ander(en)
met onze gebeden. Uiteraard denken we
in onze gebeden ook aan de degenen
die bij de ondergenoemde broeders en
zusters horen. Daarnaast zal een blijk
van medeleven hen zeker goed doen nu
velen van kwetsbaren achter gesloten
deuren zitten!
Dhr. Jan Beek (Reeënlaan 48, 6741 AX)
werd in het ZGV opgenomen i.v.m. een
luchtweginfectie. Jan weet al vele jaren
wat het betekent om een kwetsbare geRond de Maranathakerk
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foon. Intussen gaan er voorzichtig weer
wat deuren open. Indien gewenst kunt u
zeker met uw sectieouderling, pastoraal
medewerkster of ondergetekende contact opnemen voor een gesprek of bezoek. Uiteraard zal dit in overstemming
zijn met de regels van het RIVM.
Cock Kroon

Verhuizing mw. Van den
Hudding

zondheid te hebben. Opnieuw werd hij
hiermee geconfronteerd, daarnaast is
zijn vrouw Laura bezig met een serie
chemokuren.
Mw. Jopie Blotenburg (Ruitenbeekweg
2 B, 6741 HC) werd in de achterliggende tijd opnieuw opgenomen in het
ziekenhuis te Ede; daar werd een maagbloeding en een longontsteking geconstateerd, tevens was de uitslag van de
coronatest ook positief. Gelukkig mocht
zij inmiddels weer thuiskomen. De komende tijd zal in het teken staan van
herstel van kracht(en).
Gebed: God, het is stil op straat. Een
kwaad virus waart als een spook rond
over uw wereld en wij weten niet hoe en
wat en hoelang. Richt onze ogen op U
en op Uw Zoon Jezus Christus, die kwam
om mensen te redden. Schenk ons uw
goede Geest om te vertrouwen op een
nieuwe morgen. Trouwe God, bevrijd
ons van zorgen en kom gauw! Amen.
(Bij liedboek 2013, lied 1003 Stil is de
straat).
In de achterliggende weken zijn er vele
pastorale contacten geweest via de tele3 juni 2020

Na ruim 56 jaar aan de Van Hogendorpstraat 35 gewoond te hebben is mw.
Jannie van den Hudding - Diepeveen
verhuisd naar De Honskamp (Dorpsstraat
25 K 202, 6741 AA). Omdat zelfstandig
wonen voor Jannie lastiger werd is deze
moeilijke stap gezet. We wensen haar in
haar nieuwe woning en woonomgeving
van harte Gods zegen toe; de Psalm
die al vele jaren met haar meegaat is
ook daar in de komende tijd vol kracht,
troost en hoop: ‘De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets’ (Psalm 23).
Verhuizing fam. Van de Veen
In deze maand hopen Evert en
Yvonn van de Veen te verhuizen naar
Veenendaal. In de achterliggende maanden bewoonden zij de pastorie omdat
zij hun eigen woon- en winkelpand aan
de Dorpsstraat verkocht hadden. Het
bijwonen van de kerkdienst(en) in de
Maranathakerk hebben zij als prettig en
opbouwend ervaren. Het moment van
verhuizen brengt allerlei gevoelens met
zich mee; vele uren, dagen, maanden en
jaren brachten ze door in hun winkel en
slagerij. Er waren goede jaren waarin ze
hun kinderen en kleinkinderen zagen
opgroeien. Ook woonde de vader van
Yvonn, meneer Appel, geruime tijd, tot
13
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aan zijn overlijden in augustus 2019 bij
hen in. Rondom het vertrek uit Lunteren
zijn er ook de gedachten aan hun zoon
Jeroen die op jonge leeftijd overleed.
Hoewel zijn overlijden al jaren geleden
is, is dit verlies nooit ver weg! Wij bedanken Evert en Yvonn voor de hartelijke contacten in en buiten de kerk (en
ook voor het bijhouden van de tuin) en
wensen hen alle goeds en de zegen van
onze God toe: ‘Ga met Gods vrede. Deel
in zijn zegen. Leef uit zijn volheid en
kracht. Durf te geloven. Blijf op hem
hopen’ (Sela).

Vanuit de Kerkenraad
Bevrijd maar nog niet verlost

De dodenherdenking op 4 mei van dit
jaar zal nog lang in onze herinnering
blijven. Vanwege het coronavirus was
het allemaal anders dan we gewend waren. In grote stilte en totale afwezigheid van vele belangstellenden legden
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onze koning en koningin een krans bij
het nationale monument op de Dam. Na
de kranslegging, het blazen van de Last
Post, de twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus hield onze koning een indrukwekkende toespraak.
In deze toespraak legde hij grote nadruk
op het voorrecht om in vrijheid te mogen leven. Juist dit jaar is het precies
75 jaar geleden dat ons land bevrijd
werd van de Duitse bezetters. Deze bevrijding ging niet zonder slag of stoot.
Velen offerden zichzelf op in de strijd
voor de vrijheid, anderen werden gevangengezet, gemarteld, gedeporteerd en
vermoord. Rondom 4 en 5 mei worden
de verhalen hierover opnieuw verteld
opdat we het nooit zullen vergeten. De
generatie die uit eigen ervaring kan vertellen wat oorlog en de bevrijding daarvan betekent wordt wel steeds kleiner
maar het draagvlak om te blijven gedenken neemt niet af. integendeel! De
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naoorlogse generaties willen de duurbetaalde vrijheid blijvend memoreren. Het
nut van gedenken wordt ook door hen
onderschreven omdat zij, in meerdere of
mindere mate, ervaren dat de jaren ’4045 generaties lang doorwerkt. De oorlog
trekt diep en lange sporen. Het benoemen en vertellen hiervan is van groot
belang. Het ‘voorkomt’ dat we vrijheid
als een normaal iets gaan beschouwen.
Daarnaast zorgt het ervoor dat we ons er
van bewust zijn dat onze vrijheid maar
ten dele is. We werden in mei 1945 wel
bevrijd maar al snel bleek dat we als
land, Europa en wereld nog niet verlost zijn. Het kwaad werd wel beteugeld
maar nog niet definitief uitgeroeid. Kort
en langer na de bevrijding werd bevestigd dat bevrijding niet hetzelfde is
als verlossing; op 7 mei ’45 begon een
groep Duitse militairen op de feestvierende menigte op de Dam te schieten.
Het dansen veranderde plotsklaps in
het zoeken van een veilig heenkomen
en vrolijk gezang maakte plaats voor
angstig geschreeuw en hartverscheurend gehuil. Het gevaar was nog niet
geweken! In de jaren die na de Duitse
overgave volgden bleek dat ook. Het
nationaal socialisme was een halt toegeroepen maar de overwinning hierop
bleek ook ruimte te scheppen voor de
opmars van het communisme. Daarnaast
zweerden we in het Westen bij het kapitalisme dat, tot op de dag van vandaag,
op haar eigen manier slachtoffers maakt
en slaven schept.
Dat we bevrijd maar nog niet verlost
zijn is ook in de achterliggende maanden gebleken. Een voor ons onbekend
virus wist wereldwijd angst, verdriet
en onzekerheid te zaaien. Onze bewe3 juni 2020

gingsvrijheid werd grondig ingeperkt
waardoor we genoodzaakt werden om
voor langere tijd achter gesloten deuren
door te brengen. De impact van de intelligente lockdown is groot maar als we
beelden en berichten uit andere delen
van de wereld zien en horen dan zijn
de gevolgen voor de minder bedeelden
op de langere termijn desastreus. Wie de
voorspellingen hierover serieus neemt
kan door gevoelens van machteloosheid
en moedeloosheid overvallen worden. Je
ogen voor al het leed sluiten is niet alleen naïef maar ook egoïstisch, want: ‘Er
is maar één wereld. En die hebben we te
leen. Er is maar één wereld. Dus jij en
ik zijn één’ (Stef Bos). Het coronavirus
laat opnieuw zien dat de woorden die
de Apostel Paulus lang geleden schreef
aan christenen in de stad Rome aan
actualiteit nog niets hebben ingeboet:
‘Wij weten dat de hele schepping nog
altijd als in barensweeën zucht en lijdt’
(Rom. 8:22). Deze eeuwenlange lijdensgeschiedenis van de mensheid kan niet
door hulpprogramma’s en vaccins de
wereld uit worden geholpen, daar is de
onderliggende oorzaak te groot voor: de
zonde (Rom. 5:12). Om ons hiervan te
15
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Samenvatting GK 12-05-2020

Deze vergadering was niet fysiek, maar
online.

bevrijden heeft er een ruwhouten kruis
gestaan. Daaraan hing een dertiger die
niet voor eigen glorie ging maar Zichzelf
gaf voor de wereld (Joh. 3:16). Hem geloven op Zijn woord betekent bevrijding
van alles wat ooit scheiding maakte tussen God en mens.
Als christen ben je, door het geloof, een
bevrijd mens maar het christelijke leven
speelt zich niet af buiten de werkelijkheid van de gebroken wereld. Wie eerlijk
in de spiegel durft te kijken weet dat
zondeloos leven, hoe graag je dat ook
wilt, nog een utopie is. Het was Paulus
die biddend de verzuchting deed: ‘Wie
zal mij, ongelukkig mens, redden uit
dit bestaan dat beheerst wordt door de
dood?’ (Rom. 7:24). Dit is geen gebed
in de ruimte waarop het enige antwoord
de echo is van je eigen vraag, want: Er
zal verlossing komen voor Israël en de
volken (Psalm 130).
Daarom zien we uit naar de Heer en
houden we Zijn belofte voor ogen: ‘Hij
zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er
zal geen dood meer zijn, geen rouw,
geen jammerklacht, geen pijn, want
wat er eerst was is voorbij. Hij die op
de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’
(Openbaring 21:4-5).
Cock Kroon
kw@maranathakerk.net
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De Opening
Lief en leed binnen de GK en
Maranathakerk
wordt
gedeeld.
Vervolgens gaat Cock Kroon voor in gebed en leest een gedeelte uit Johannes
4. Aansluitend gaan we in groepjes uit
elkaar d.m.v. een breakroom via Zoom
en praten hierover door.
Het beroepingswerk
Er volgt een update van voorbereidingscommissie. Er moeten nog een paar
stappen genomen worden. Het colloquium heeft 15 mei plaatsgevonden en
direct daarna heeft onze gemeente Ds.
J. Steenkamp beroepen. Ds. Steenkamp
heeft het beroep diezelfde dag nog aanvaardt. Als laatste stap is er een werkvergunning bij de IND aangevraagd. De
aanvraag is 18 mei ingediend. Normaal
heeft de IND 10 weken nodig om tot een
beslissing te komen en de vergunning te
verlenen, maar door de huidige situatie
zal het waarschijnlijk sneller geregeld
kunnen zijn.
Extra versper diensten
Vanaf woensdag 13 mei zal Cock Kroon
elke 4 weken op woensdagavond (tot
een nader te noemen datum) een vesper
verzorgen via een online uitzending.
Verkiezingen ambtsdragers
Inmiddels kan ik u melden dat de 3 vacatures zijn vervuld. Door de wisseling
van ambtsfunctie van Gijsbert Duijzer
is er een vacature jeugdouderling ontstaan. Deze is nog niet vervuld, maar
het proces loopt. Zoals het er nu naar
Rond de Maranathakerk
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uit ziet, zullen de kandidaten op zondag
7 juni in een online dienst in het ambt
worden bevestigd.
Het nieuwe seizoen voor Vorming en
Toerusting
Er wordt geen jaarthema voor het nieuwe seizoen vastgesteld. Er is gekozen
voor telkens een korte-termijn-invulling
op basis van de van overheidswege opgelegde maatregelen t.a.v. het coronavirus, en de komst van ds. Steenkamp.
Tot slot wil ik u namens de kerkenraad
vragen de gekozen ambsdragers en onze
nieuwe Ds. J. Steenkamp mee te nemen
in uw gebed.
Jezus volgend groet ik u,
Martin van de Bunt, Scriba

College van Diakenen
Voedselhulp Stellenbosch,
Zuid-Afrika
Predikant Almatine Leene is een oudcollega van onze nieuwe dominee
Jacques Steenkamp. Via Jacques en
zijn vrouw Soretha hoorden wij van de
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hongersnood in de sloppenwijken van
Stellenbosch. Door de lockdown kan
men niet werken en de meeste mensen
hebben geen financieel buffer. De situatie is schrijnend.
Almatine bekommert zich samen met
een groep van vrijwilligers om deze
mensen. Omdat het te veel tijd zou
kosten om een collecte in te roosteren
voor dit doel, heeft onze diaconie direct
€ 1.000 overgemaakt ten behoeve van
acute voedselhulp.

17
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Op bijgaande foto’s is te zien hoe vrijwilligers de zakken maismeel die zij van
onze donatie gekocht hebben uitdelen
aan de bevolking. Een zak is voldoende
om een gezin bestaande uit vier personen een week te voeden. Onderstaand
bericht ontvingen wij deze week van
Almatine:
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor
het mooie bedrag wat we van de diaconie hebben ontvangen voor voedselhulp
in Stellenbosch. Inmiddels zitten we al
ruim 60 dagen in een Lockdown en veel
mensen lijden honger.
Om die reden zijn we een inzamelingsactie begonnen zodat we mensen van eten
konden voorzien. Dit hebben we op twee
verschillende manieren gedaan, namelijk
door zelf maismeel in te kopen en uit te
delen en door samen te werken met https://stellenboschunite.org
Hartelijke zegengroeten uit Stellenbosch, Almatine Leene (predikant bij
Stellenbosch-Wes NG gemeente).
18

College Kerkrentmeesters
Verantwoording collecten

De volgende collectes zijn ontvangen in
de maand mei 2020.
03-05 1x 		
€ 623,76
10-05 1x 		
€ 538,37
17-05 1x 		
€ 240,79
21-05 1x 		
€ 105,69
24-05 1x 		
€ 310,60
Via de heer Kroon hebben wij een gift
ontvangen van € 150,00.
Hartelijk dank voor de vele gaven die wij
de afgelopen maand hebben ontvangen.
Namens College van Kerkrentmeesters,
Henk van Voorst, penningmeester

Voortgang interne verbouwing.

In de week na Pasen zijn de aannemers
begonnen met de werkzaamheden in
onze kerk. Het verloopt tot nu toe voorspoedig en inmiddels is fase 1, de nieuwe toiletten, berging en ingang naar de
zij zaal nagenoeg gereed en verwachten we dat eerste week juni de nieuwe
toiletten in gebruik genomen kunnen
Rond de Maranathakerk
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worden. Omdat de kerk op dit moment
alleen voor de online diensten gebruikt
wordt zijn we vast begonnen met fase
2, het slopen van de oude toiletten en
diverse andere muren en het opbouwen
van de nieuwe wanden. Het plan is dat
alles voor de bouwvak gestuct is zodat
het tijdens die periode goed kan drogen
en de schilder gelijk erna zijn werk kan
gaan doen, na het schilderen dan nog
de vloeren en de keuken.
Het streven is om eerste week september op te leveren. Binnenkort zal
ik op de website foto’s laten plaatsen
zodat jullie al een beeld krijgen van
het resultaat. Namens het college van
Kerkrentmeesters, Kees Zandsteeg

Vorming en Toerusting
Stemmen uit het verleden –
Dietrich Bonhoeffer (1906 –
1945)

Als Christus het leven van mijn leven is,
dan ervaar ik de ontmoeting met Hem in
Zijn woord. Alleen door Zijn woord en
3 juni 2020

gebod herken ik Hem. De tegenwerping
dat wij Christus wel willen kennen en
geloven, maar toch Zijn wil niet kunnen
ervaren, spreekt van een vaag en onecht
kennen van Christus.

Programma Vorming en
Toerusting 2020 – 2021
In deze tijd is alles anders dan we gewend zijn. Dat geldt ook voor de voorbereidingen van het programma van
Vorming en Toerusting.Met de maatregelen rondom Corona hebben we op dit
moment geen idee hoe komend seizoen
voor ons als Kerk eruit zal komen te
zien. Dit heeft ons doen besluiten om
voor komend seizoen de activiteiten per
1 - 3 maanden te plannen.
Ondertussen zijn er gesprekken met ds.
Jacques Steenkamp over het jaarthema
en de invulling hiervan. En er zijn voldoende ideeën voor mooie activiteiten,
die we, waar kan zeker zullen gaan uitvoeren. We hopen dat de kringen en
de groeigroepen in september fysiek
kunnen starten. Dit is afhankelijk van
de maatregelen van de overheid en de
mogelijkheden, die ons kerkgebouw en
huiskamers hierin bieden. Inmiddels
hebben we online heel wat ervaring. Dat
is altijd een mogelijkheid om elkaar te
ontmoeten.
De organisatie van de startzondag (zondag 20 september), de avond van nieuwingekomen leden (maandag 14 september), de startavond van de GGG groepen
(maandag 21 september) en de avond
over pastoraat (nader te bepalen), die
andere jaren in september plaatsvinden,
hebben we in beeld, maar voor de uit19
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voering hiervan zullen we communiceren op het moment dat duidelijk is wat
mag en kan. U zult begrijpen dat het
helaas wat korte termijn communicatie
zal worden de komende tijd.

Maak kennis met...
Marjoleine Vlastuin Sterk

Dit alles betekent dat er komend seizoen geen boekje van Vorming en
Toerusting uitgegeven wordt, maar dat
we de activiteiten, cursussen, kringen
etc. via de site, het kerkblad, de digitale nieuwsbrief en de afkondigingen
zullen communiceren. We leven en werken in het vertrouwen dat God Zijn kerk
niet loslaat en dat Hij ons als commissie
nieuwe creativiteit zal geven om waar
nodig op een nieuwe manier vorm te geven aan bijeenkomsten.

Nieuwe leden

Ook willen we van deze gelegenheid
gebruik maken om het volgende onder
jullie aandacht te brengen. Linda van
Ravenswaaij en Anette van Beek hebben
aangegeven meer tijd nodig te hebben
voor zichzelf en/of hun gezin. Goed dat
ze deze keuze maken, maar ontzettend
jammer voor onze commissie.
Dit betekent dat we voor onze commissie op zoek is naar 2 nieuwe leden. We
zoeken mensen, die hart hebben voor
opbouw van de gemeente, visie hebben
voor vorming en toerusting, die creatief
zijn, het leuk vinden om te organiseren.
Ben jij deze persoon of weet je iemand,
die dit in zich heeft. Stuur dan even een
mail aan ajh.vandenberg@hetnet.nl
Hartelijke groet,
namens Vorming en Toerusting
Caroliene van den Berg
Ajh.vandenberg@hetnet.nl
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Wie ben je, met wie woon je en wanneer kwam je voor het eerst in de
Maranathakerk?
Ik ben Marjoleine Vlastuin-Sterk (32) ,
ik woon met mijn man Gert (39) en twee
dochters Mabelle (3) en Linde (1) aan
de Nieuweweg in Ederveen. Wij kwamen 7 jaar geleden voor het eerst in de
Maranathakerk.
Wij hebben samen de Alpha cursus
gedaan in een kerk in Ede maar voelde ons daar niet echt thuis. In de
Maranathakerk voelden we ons direct
welkom en op onze plek.
De preken van Ds. Jaap Hanssum spraken ons erg aan.
Rond de Maranathakerk
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Wat maakt jou betrokken bij de Mk ,
zijn er dingen die je anders zo willen
en waarom?
Wij zijn getrouwd in de Maranathakerk
en dat was een bijzonder mooie dienst.
Later heb ik belijdenis gedaan en zijn
onze meisjes gedoopt. Twee Jaar geleden ben ik gevraagd als notuliste voor
de vergaderingen van de kerkenraad. In
mijn werk als secretaresse had ik hier
enige ervaring mee en zodoende ben ik
dat gaan doen. Ik heb veel bewondering
gekregen voor wat er allemaal gedaan
en geregeld wordt in de Maranathakerk
en hoe mensen zich daarvoor inzetten.
Het is fijn om daar een klein steentje
aan bij te kunnen dragen.
Wat is jouw favoriete Bijbelverhaal of
Bijbeltekst?
Romeinen 8:38 -39 “Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen
noch machten noch krachten, heden
noch toekomst, hoogte noch diepte
,of wat er ook maar in de schepping is,
ons zal kunnen scheiden van de liefde
van God, die hij ons gegeven heeft in
Christus Jezus, onze Heer”. Deze tekst
bemoedigd mij; als God vóór mij is, wie
zal tegen mij zijn? Met deze tekst in je
hoofd kun je beter met een afwijzing of
teleurstelling omgaan.
Hoe ervaar je God in jouw leven?
Ik ben gezegend met een kinderlijk geloof waardoor ik niet meer veel moeilijke vragen stel maar vooral Gods liefde
zie. Ik probeer dat nu ook door te geven
aan onze kinderen.
Wat zou je aan God willen vragen?
Ik vraag wel vaak aan God of hij een
eind wil maken aan kinderprostitutie,
3 juni 2020

kinderarbeid en kindermishandeling. Ik
vind het vreselijk dat kinderen zo moeten lijden.
Met welke eigenschap heeft God jou
royaal bedeeld?
Ik denk met vriendelijkheid en interesse
voor anderen. Mensen voelen zich vaak
op hun gemak bij mij.
Hoe ziet een ideale dag er voor jou
uit?
Dat is een dag thuis met zonnig weer.
Wij hebben een heerlijke grote tuin.
De kinderen kunnen zich daar zo goed
vermaken. Ik zou een boek willen lezen
en Gert vragen de bbq aan te steken.
En dan genieten van het samen zijn. Ik
hoop dat er nog veel van deze dagen
komen!
Wat zijn je hobby’s?
Ik hou van skiën. Gelukkig mijn familie en vrienden ook. Zo komt het weleens voor dat we 2 keer per jaar naar
Oostenrijk gaan om te skiën. Ik vind het
de ideale vakantie; de hele dag samen
buiten actief bezig zijn. En de prachtige
uitzichten, lekker eten en drinken en
meestal mooi weer, maakt het helemaal
genieten.
Gerda van de Bunt

Groene kerk
Informatie over de tuin voor
de pastorie
De tuin voor de pastorie is toe aan een
opknapbeurt. Wij als werkgroep Groene
Kerk, zijn gevraagd om hierin een rol te
spelen. Er is een ontwerp gemaakt voor
de herinrichting waarbij zoveel mogelijk
21
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Postzegels, prentbriefkaarten en telefoonkaarten
voor de zending
In de hal van de kerk hangt een
brievenbus met het opschrift: ZWO.
Hier kunt u uw postzegels, prentbriefkaarten en gebruikte telefoonkaarten in doen.
De opbrengst is bestemd voor het
zendingswerk.
De volgende prentbriefkaarten zijn
bruikbaar:
- Onbeschadigde enkele ansichtkaarten met of zonder postzegel
met een afbeelding aan de ene
en (ruimte voor) adres en frankering aan de andere kant. Geen
enkele kaarten die in een envelop verzonden moeten worden.
- Dubbele kaarten van Anton
Pieck, ‘Voor het kind’ of ‘Stichting
Kinderpostzegels’. Andere dubbele 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 verzamelingen. Nooit postzegels van ansichtkaarten afweken of afscheuren.
Afknippen met rand van minimaal
één centimeter rondom.
Buitenlands en oud Nederlands geld
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rekening wordt gehouden met milieu,
dier, plant en mens. De eerste stap is
inmiddels gezet. Dat was het weghalen
van een dode boom en de vele boomstronken en het opsnoeien van de drie
grote bomen voor aan de weg. Stap
twee wordt het netjes maken van het
muurtje om de tuin door het middelste muurtje eruit te halen en alles met
betonnen paaltjes af te bakenen. Deze
stap hopen we dit najaar te zetten. De
derde stap wordt de hele tuin composteren zodat de grond (die erg schraal is)
van voldoende voeding voorzien wordt.
Hierna kan het aanplanten beginnen.
Aan de kant van de Marterlaan, onder de
bomen, zullen vakken worden gemaakt
waarin vaste planten komen te staan die
tegen schaduw kunnen. In het stuk tuin
van de voordeur naar de weg, dus grenzend aan de uitrit van het kerkplein,
wordt een zonnig bloemrijk gedeelte
aangeplant om vlinders en bijen te
lokken. De intentie is om er een insectenhotel te plaatsen en een fruitboom
(laagstam) te planten. Dit alles willen
we realiseren met vrijwilligers, dus als
er mensen zijn die bij deze werkzaamheden willen helpen …. Graag!
Deze derde stap gaan we in 2021 realiseren om de kosten een beetje te
spreiden. Dit alles kost aardig wat geld.
Er wordt gecollecteerd voor dit project
nl. de laatste zondag van de maand,
(Hierbij hartelijk aanbevolen!) Bent u
van plan in het najaar uw tuin te veranderen en houdt u een fruitboom of planten (die graag in de zon staan) over,
wilt u dan aan de kerktuin denken? Op
die manier hopen we de kosten te beperken. Het lijkt ons ook een leuk idee
Rond de Maranathakerk
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als er iemand of een bedrijf een mooi,
compact en functioneel insectenhotel wil sponsoren. Bent u die persoon?
neem dan gerust contact met ons op!
Over het verloop van de herinrichting
berichten we u via het kerkblad.
Een hartelijke groet namens de
Werkgroep Groene Kerk

Wat me de afgelopen tijd heeft
verwonderd
Wat me in de afgelopen tijd heeft verwonderd in de beelden van Hoop, dat er

veel foto’s met prachtige beelden gekozen werden, vooral beelden van nieuw
leven. Beelden van hoop die verwijzen
naar de grote Schepper. Verwondering
over de grootsheid van het werk van zijn
handen roept op tot zorg voor de schepping.
Onlangs werd opgeroepen tot een gezamenlijk gebed voor de schepping. Dat
gebed wil ik hierbij met jullie delen.
Bidt het eens hardop en luister zelf ook
naar de woorden en leg ze voor aan God!
Kees Verduijn, taakgroep groene kerk.

Liefdevolle God,
Schepper van hemel en aarde en alles wat is, U heeft ons gemaakt naar uw
evenbeeld en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping, ons
gemeenschappelijk huis. U heeft ons gezegend door ons zon, water en land
van overvloed te geven,zodat allen gevoed kunnen worden. Open onze geest en
raak ons hart, dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.
Help ons te beseffen dat ons gemeenschappelijk huis niet alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties, en dat het onze verantwoordelijkheid
is haar te behoeden. Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen
te vinden om te leven. Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze
moeilijke tijd, vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen achtergelaten en vergeten te worden.
Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop, zodat wij
diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren. Sta ons bij wanneer wij
wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn, wanneer wij hen
bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale pandemie. Geef ons de moed om
open te staan voor de veranderingen die nodig zijn op weg naar een wereld die
ruimte tot leven biedt aan allen.
Mogen wij sterker dan ooit beseffen dat wij met alles en allen verbonden zijn,
mogen wij ons laten raken en in beweging komen door de schreeuw van de
aarde en de schreeuw van de armen.
We bidden dit door Christus, onze Heer. Amen
3 juni 2020
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Mededelingen
Bemoedigend

Sinds de uitbraak van het coronavirus
hebben we veel berichtjes gekregen.
Telefonisch, per brief of kaart zijn we
bemoedigd en is er geïnformeerd naar
onze beleving in en van deze spannende
tijd en is er hulp aangeboden, indien
nodig. We zijn erg blij met deze belangstelling en met het gemeenteleven dat
daaruit spreekt. Het gaat ons gelukkig
goed en voelen ons niet opgesloten.
Online kerkdiensten, wekelijkse kerkberichten en de tekenen van hoop die
gegeven worden doen het wereldje toch
een beetje open. Heel veel dank.
Riet en Ger van Alphen

Radio Ede FM

EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo
93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo,
KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl
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: 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 mei 2020
8 juni 2020
Interview. Lied van de Week: “Zie, als
24

koning zal Hij komen.” Column. Muzikale
fragmenten.
15 juni 2020
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over treffende lectuur in kerk en samenleving.
Lied van de Week: “Ga maar gerust…”
Column. Intermezzo’s: muziek en zang.
22 juni 2020
Gesprek met Bram van de Beek over
‘Vrijheid van godsdienst in gevaar?” Lied
van de Week: ‘Kan ooit mijn lied toereikend zijn?”. Column. Zang en muziek.
29 juni 2020
Interview. Lied van de Week: “Uit
de diepten” (Psalmen voor nu).
Boekbespreking door Arie Romein van
het boek “Zorg voor de ziel”van Arjan
Plaisier. Muzikale intermezzo’s.
Volgend kerkblad
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’
Nieuwsbrief van 26 juli kunt u tot en met
maandag 20 juli 20.00 uur inleveren.
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaargang 64 nr. 7 van woensdag 9 september kunt u tot en met woensdag 2 september 20.00 uur inleveren.
Gelieve kopij digitaal aan te leveren per
e-mail. Het e-mailadres is: kerkblad@
maranathakerk.net.

Afhalen kerkbladen

Voor het afhalen van de bundels kerkbladen worden alle bezorg(st)ers verwacht op woensdag 9 september bij de
fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen
19.30 - 20.30 uur.
Rond de Maranathakerk
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Agenda
Juni
di 2
vr 5
di 9
wo 10
di 16
wo 17
di 23
di 30

Juli

do 2
vr 3
di 7
di 14
di 21
vr 24

Augustus
vr 7
di 25

September
di 1
vr 4
za 5
di 8

vr 11
vr 25
di 29
3 juni 2020

19:00-20:00
19:30-22:00
09:00-10:00
18:30-19:00
19:00-20:00
19:45-22:00
19:30-20:00
19:00-20:00
19:00-20:00
19:00-20:00
19:45-22:00
19:00-20:00
19:45-22:00

Actie Voedselbank
CvK-vergadering
Gebedsgroep
Verkoop collectebonnen
Actie Voedselbank
Ouderlingenberaad
“Woord voor ons geschreven”
Actie Voedselbank
Gebedsgroep
Actie Voedselbank
CvD-vergadering
Actie Voedselbank
Ouderlingenberaad

14:30-16:00
18:30-19:00
19:30-22:15
19:30-22:15
19:30-22:00
14:30-15:30

Huwelijk Annemiek Jansen & Teo de Koning
Verkoop collectebonnen
Grote Kerkenraadsvergadering
Kleine Kerkenraadsvergadering
CvK-vergadering
Huwelijk Gitta Stomphorst & Patrick Buitink

18:30-19:00 Verkoop collectebonnen
19:45-22:00 Ouderlingenberaad

19:30-22:15
18:30-19:00
10:00-12:00
19:30-22:00
19:45-22:00
15:00-16:00
15:45-16:45
15:00-16:00
19:30-22:15

Grote Kerkenraadsvergadering
Verkoop collectebonnen
Voorbereiding tafel Heilig Avondmaal
CvK-vergadering
CvD-vergadering
Huwelijk Anky Hendriksen & Harmen Stroomberg
Huwelijk Marilin van Vulpen & Driekus Steenbeek
Huwelijk Melanie van Vliet & Gerben Otten
Kleine Kerkenraadsvergadering
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Vandaag lezen wij
Juni
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
26

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Psalm 104:19-35
Matteüs 8:2-13
Matteüs 8:14-22
Matteüs 8:23-34
Trinitatis Psalm 150
Romeinen 5:1-11
Romeinen 5:12-21
Matteüs 9:1-8
Matteüs 9:9-17
Matteüs 9:18-26
Matteüs 9:27-34
Matteüs 9:35-10:4
Matteüs 10:5-15
Matteüs 10:16-23
Matteüs 10:24-33
Matteüs 10:34-11:1
Psalm 69:1-13
Psalm 69:14-30
Psalm 69:31-37
Romeinen 6:1-14
Romeinen 6:15-23
Romeinen 7:1-12
Romeinen 7:13-25

vr
za
zo
ma
di

26
27
28
29
30

Romeinen 8:1-11
Romeinen 8:12-25
Romeinen 8:26-39
Romeinen 9:1-18
Romeinen 9:19-33

Juli
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma

1 Matteüs 11:2-15
2 Matteüs 11:16-30
3 Psalm 27
4 Zacharia 9:1-8
5 Zacharia 9:9-17
6 Zacharia 10:1-5
7 Zacharia 10:6-12
8 Zacharia 11:1-14
9 Zacharia 11:15-17
10 Romeinen 10:1-13
11 Romeinen 10:14-21
12 Romeinen 11:1-12
13 Romeinen 11:13-24
14 Romeinen 11:25-36
15 Matteüs 12:1-21
16 Matteüs 12:22-37
17 Matteüs 12:38-50
18 Matteüs 13:1-23
19 Matteüs 13:24-35
20 juli		 Matteüs 13:36-46
Rond de Maranathakerk
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di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Matteüs 13:47-58
Zacharia 12:1-8
Zacharia 12:9-13:1
Zacharia 13:2-6
Zacharia 13:7-9
Zacharia 14:1-11
Zacharia 14:12-21
Exodus 25:1-9
Exodus 25:10-22
Exodus 25:23-30
Exodus 25:31-40

Augustus
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Matteüs 14:1-12
Matteüs 14:13-21
Psalm 78:1-16
Psalm 78:17-31
Psalm 78:32-51
Psalm 78:52-72
Matteüs 14:22-36
Matteüs 15:1-20
Psalm 29
Exodus 26:1-14
Exodus 26:15-37
Exodus 27:1-8
Exodus 27:9-21
Psalm 45:1-8
Psalm 45:9-18
Exodus 28:1-14
Exodus 28:15-30
Exodus 28:31-43
Psalm 17
Exodus 29:1-14

3 juni 2020

vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Exodus 29:15-30
Exodus 29:31-37
Exodus 29:38-46
Psalm 138
Matteüs 15:21-39
Matteüs 16:1-12
Matteüs 16:13-28
Matteüs 17:1-8
Matteüs 17:9-13
Matteüs 17:14-23
Exodus 30:1-10

September
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Exodus 30:11-16
Exodus 30:17-21
Exodus 30:22-38
Matteüs 17:24-27
Matteüs 18:1-9
Matteüs 18:10-20
Matteüs 18:21-35
Matteüs 19:1-9
Matteüs 19:10-15
Matteüs 19:16-22
Matteüs 19:23-30
Exodus 31:1-18
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Er is een land waar ’t altijd zomer is
Er is een land waar ’t altijd zomer is
een land met altijddurend groen
Dit is het lang waar ’t heerlijk toeven is
in ’t heerlijk zonnige seizoen
De bomen staan er altijd rijk in blad
en bloemen toen vol hun pracht
Daar midden in vind met de gouden stad
Zo mooi door niemand ooit verwacht.
De waterbronnen die er rijkelijk zijn
met water dat het groen bevloeit.
Maken het aanzicht tot een groot festijn
en zorgen dat het weeldrig groeit.
Dit droomland mogen wij eens binnen gaan
met ruimte en met heerlijkheid.
Het wordt eens thuisland van een blij bestaan
beloofd en door Gods hand bereid.
Justus A. Van Tricht
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BELASTINGADVIES
ACCOUNTANCY
BEDRIJFSFINANCIERINGEN
ARBEIDSZAKEN

LUNTEREN
Boslaan 21

BEDRIJFSADVIES
AUDITORS

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

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

www.onderweegsdegroot.nl
Sinds 1934

Uw partner in ondernemen

onderweegsdegroot.nl

Kapteijnstraat 3 • 3771 CA Barneveld • 0342-421633

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

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

3 juni 2020 info@dewedloop.nl
0342-421633
www.dewedloop.nl

Ervaar kwaliteit en vakmanschap!

Kauwenhoven 27

www.bouwbedrijfklomp.nl

6741 PW Lunteren

info@bouwbedrijfklomp.nl
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RIJKSEN
UITVAARTZORG
Vallei & Rijn

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

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

Metaalbewerking | Montage | Lassen van staal, rvs en aluminium
Kauwenhoven 40, Lunteren (industrieterrein De Stroet) | 0318 482 348
info@goormetaal.nl | www.goormetaal.nl | www.stalendeuropmaat.nl
30
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Meikade 25
6744 TA Ederveen
Tel. 0318 - 487198
Mob. 06 - 22370769
Fax 0318 - 487153
info@lokhorst-hoveniers.nl

kijk ook op onze vernieuwde website:

lokhorst-hoveniers.nl

3 juni 2020
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it,
Service en kwalite
or strijd!
dat is waar ik vo
·

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

·
·
·

Reparatie
Verhuur

Nieuwe fietsen

Tweedehands fietsen

Henk van Donkelaar Tweewielers
Dorpsstraat 172, 6741 AR Lunteren

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

32 www.jbtech.nl

Rond de Maranathakerk

“Rond de Maranathakerk”

Goed
gereedschap

is het halve werk!

&

w
nieuuikt
gebr

3 juni 2020

Goorsteeg 19
6741 TB Lunteren
Tel: 0318-482726
Mob.: 06-20749849
info@bassalunteren.nl
www.bassalunteren.nl
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Gas
Gas
Water
Water
SanitairTel.
Sanitair
0318 - 624337
Tel. 0318
Tel. - 624337
0318 - 624337
C.V.
C.V.
Mob.
06
27
23
51
75
Mob.
06
Mob.
27
23
0651277523 51 75
Zinkwerk Zinkwerk
Thorbeckestraat
5
www.rvandenberg.nl
Thorbeckestraat
Thorbeckestraat
5
www.rvandenberg.nl
5
www.rvandenberg.nl
Dakbedekking
Dakbedekking
Sfeerverwarming
Sfeerverwarming
6741 XG Lunteren
info@rvandenberg.nl
6741 XG6741
Lunteren
XG Lunteren
info@rvandenberg.nl
info@rvandenberg.nl

tactadverts-Okt.-2006

16-10-2006

13:36

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

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

Postbus 131

/

6740 AC Lunteren

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

Nederwoud

Kruisbeekweg 45, Tel.: 0318 - 482204

De Bron

Postweg 7, Tel.: 0318 - 482526

De Wegwijzer

Kerkhoflaan 27, Tel.: 0318 - 482122

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

info@smdb-lunteren.nl

/

www.smdb-lunteren.nl

EERSTE LUNTERSE BEGRAFENISONDERNEMING

W.H. Dekker
Rouwcentrum

Stijlvolle verzorging van begrafenissen.
Verkoop grafmonumenten.
Rouwcentrum voor opbaren,
condoleantiebezoek,
rouwdiensten en koffietafels
34

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

t)

Wij zijn het gezicht
achter jouw telefoon.

3 juni 2020
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Wij zijn er
voor u.

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

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

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

3 juni 2020
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* Strandvakanties

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

* Wintersport

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

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

Bankrekening nummers
College van Kerkrentmeesters

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

Alle overige bankzaken

Penn. Herv. Gem. “Maranathakerk” 			

Diaconie

Diaconie Herv. Gem. “Maranathakerk” 		

Z.W.O. - commissie

Z.W.O.-cie “Maranathakerk” 				

NL54RABO0337500398
NL93RABO0337517932
NL82RABO0337512795

Z.W.O. - project

Z.W.O.-project 					NL58RABO0337578508

Jeugdraad

Jeugdraad Herv. Gem. “Maranathakerk” 		

Werkgroep Libanon

Werkgroep Libanon 					

NL14RABO0337575614
NL79RABO0337403724

Indien onbezorgbaar, retourneren aan:
Bezorging Kerkblad
p/a Van Schothorstlaan 2
6741 DM Lunteren

