
MEDITATIE
“Hij schreeuwde des te harder: Zoon van David heb me-

delijden met mij” (Lucas 18:39)

Vrijmoedig vertrouwen!
Kees de Kort heeft in zijn Kijkbijbel de schreeuwende Bartimeüs prach-
tig verbeeld. Hij schreeuwt met rood-aangelopen hoofd, zijn handen ver-
sterken de decibellen, waarmee hij zijn Kyriegebed richt tot Jezus: Heb 
medelijden met mij! Hij schreeuwt het uit, en wanneer de mensen hem 
geïrriteerd vermanen gooit hij er een schepje bovenop. Jezus komt langs 
en dat is voor hem de kans van zijn leven, de mogelijkheid om van zijn 
blindheid bevrijd te worden. Die kans laat hij niet voorbij gaan. 

Soms kan het lijden mensen teveel 
worden. Dan laten ze hun stem 
niet meer horen. Het heeft geen 
zin om hulp te roepen, want je 
wordt toch niet gehoord! Mensen 
kunnen de moed en de hoop ver-
liezen op een antwoord, op een re-
actie. Wanneer je hun levensverha-
len beluistert, dan hebben ze daar 
vaak hele goede redenen voor. Er 
kunnen ervaringen van diepe be-
schadiging  en teleurstelling onder 
liggen, die ze als heel jong kind al 
hebben opgedaan. Je raakt het 
vertrouwen kwijt dat er naar je ge-
hoord en geluisterd wordt, dat er 
hulp kan komen. Je trekt je in tij-
den van lijden en stress terug op 
je eigen geïsoleerde eiland. Je laat 
je stem zakken en je gaat geloven 
dat je alleen voor alle moeilijkhe-
den staat… Je gebed verstomt en 
de bittere berusting en psychische 
pijn liggen op de loer. Zomaar kun 
je erbij gaan denken dat het uitein-
delijk allemaal aan jezelf ligt, aan 
hoe jij in elkaar zit: geen prater, 
geen bidder, niet zo makkelijk met 
andere mensen… 

Misschien staat dat verhaal van 
Bartimeüs daarom juist voor stil 

geslagen mensen in het Evange-
lie. Hij schrééuwt tegen de klippen 
van de snauwende mensenmassa 
op, hij roept luid tegen alle conven-
ties in zijn gebed om ontferming. 
Hij gooit het gewicht van zijn vol-
ledige stem in de schaal. En hij 
roept Jezus aan in zijn Messias-
gestalte: Zoon van David! Dat is 
de Beloofde, degene, die redding 
brengt. Daar stelt Bartimeüs zijn 
hoop en vertrouwen op! Het is nu 
of nooit! 

Jezus geeft gehoor aan die stem 
van Bartimeüs en laat hem bij 
zich komen. Wanneer Bartimeüs 
heeft verteld dat hij graag weer wil 
kunnen zien geeft Jezus hem het 
geschenk van de genezing. (Ook 
dat heet Kees de Kort iconisch 
weergegeven!) Jezus zegt er dan 
bij: je geloof heeft je gered. Jezus 
noemt dat schreeuwen en roepen 
‘geloof’! Precies dát geloof, dát 
vertrouwen redt hem. Geloof dat 
niet bij de pakken neer wil zitten, 
geloof waarmee je vrijmoedig Je-
zus aanspreekt en het van Hem 
verwacht. Een geloof dat voorbij je 
eigen verlamming, voorbij je eigen 
blindheid is. Je ziet niets en toch 
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hoop je op Zijn ontferming! Zo steunt de hoop ons ge-
loof. Ik gun u en mijzelf graag deze vrijmoedigheid, dit 
vertrouwen van Bartimeüs. Soms moet je het vertrou-
wen in je stem weer opdoen bij een vertrouwde ander. 
Maar laten we het er dan maar op wagen om vanuit 
onze onmogelijkheden om ontferming te roepen;  ons 
Kyriegebed te schreeuwen vanuit onze eigen nood en 

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 mede-
leven hen zeker goed. Uiteraard geldt dit zeker niet alleen voor degenen die hieronder met naam genoemd 
worden...

vanuit de nood van deze wereld. We schreeuwen ons 
vrij uit de schuld, uit de schaamte, uit alles wat ons 
bezwaart. Hij is de Zoon van David, de beloofde, Hij is 
de Levende, die door alle dood heen is opgestaan en 
ons ook doet opstaan. “Jezus, zoon van David,  ont-
ferm u!” 

• Kees Verduijn

⟫ Yannick Vlastuin (Beekhoekweg7, 
6741 MV, Lunteren) raakte ernstig 
gewond bij een ongeval tijdens zijn 
werk. Hij werd met spoed opgeno-
men in het ziekenhuis te Utrecht. 
Na enkele spannende dagen kwam 
er een kentering ten goede in zijn 
situatie. Yannick is inmiddels al 
weer enkele weken thuis. Het her-
stel zal tijd en geduld van hem vra-
gen. Samen met hem, zijn ouders, 
broers, zus en zwager zijn we dank-
baar voor Gods bewarende hand. 

⟫ Dhr. Henk en mevr. Hennie Klomp 
betrokken een woning in De Hons-
kamp (Dorpsstraat 25 K 22, 6741 
AA). Vele jaren hebben zij aan de 
Thorbeckestraat gewoond. In de 
achterliggende twee jaar waren er 
de nodige zorgen waardoor zelf-
standig wonen lastig(er) werd. Wij 

wensen Henk en Hennie een goede 
en gezegende tijd toe in en rondom 
De Honskamp. 

⟫ Jantine Kamphorst - van Kranen-
burg (Spoorwiel 26, 6741 ZK) werd 
in de achterliggende periode voor 
onderzoek opgenomen in het UMC 
te Utrecht. Uit onderzoek is geble-
ken dat er geen tumorgroei is maar 
wel zijn er veel bijkomende klach-
ten die haar levensweg, met Gerjan 
en de kinderen, zwaar maken. 

⟫  Mevr. Jopie Blotenburg (Ruiten-
beekweg 2 B, 6741 HC) kwam na 
een aantal ziekenhuisopnames 
thuis. Deze tijd staat in het teken 
van herstel van krachten. 

⟫  In De Honskamp (Dorpsstraat 
25, 6741 AA) woont een aantal 

gemeenteleden die in deze perio-
de niet of nauwelijks bezoek mag 
ontvangen; hun namen brengen 
we graag onder uw blijvende aan-
dacht: 

⟫  Mevr. D. van Doorn - van den 
Brandhof; dhr. W. van Veller 
(k.023a); mevr. W.J.S. van den Dik-
kenberg – Sluijter (k.023); mevr. T. 
Bos (k. 002); mevr. L.C. Brederveld 
- van de Rovaart (k.125); mevr. M. 
Leenders – Hendriksen (k. 021; 
mevr.  J. Wolff - van Raaij.; Mevr. 
D.A. Prins – Baar (De Honskamp, 
Dorpsstraat 25 BG-005, 6741 AA)

⟫ Mevr. Wallet – van de Pol woont 
al weer enige tijd in Ruimzicht (Ro-
zenhof 1, 3772 JN, Barneveld). Een 
meelevend kaartje uit Lunteren zal 
haar ook zeker goed doen.

Als Gij niet zijt de 
grond waarop ik 

sta, de bron waaruit 
ik put, de einder 

waarheen ik ga, als 
Gij niet zijt waar 

blijf ik dan in tijd en 
eeuwigheid?

 (Liedboek nr. 926). 

 BEVESTIGING- EN INTREDEDIENST
Het is alweer anderhalf jaar geleden, dat we zijn gestart met het zoeken 
naar een nieuwe predikant. Zoals u weet, hebben wij in mei jl. een be-
roep uitgebracht op ds. Jacques Steenkamp uit Zuid-Afrika, welke hij 
met veel blijdschap en bovenal in dankbaarheid heeft aanvaard. 

Daarna is de procedure in gang 
gezet bij de IND voor de werkver-
gunning. Wij mogen ervan uitgaan, 
dat de officiële documenten op tijd 
in orde komen en dat Jacques en 
zijn vrouw Soretha eind augustus/

begin september naar Nederland 
kunnen komen. 

Dat betekent dat wij op zondag 13 
september a.s. om 14.30 uur de in-
trededienst willen houden om Jac-
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ques te bevestigen als dominee 
van de Maranathakerk. De maatre-
gelen/versoepelingen in het kader 
van Corona zijn aan grote verande-
ring onderhevig. Dat betekent dat 
we nu nog niet kunnen zeggen met 
hoeveel mensen wij deze dienst 
live kunnen bijwonen. Volgt u hier-
voor het nieuws op de website. 

Wilt u bidden voor de familie 
Steenkamp, dat zij het vertrouwen 
mogen houden op een voorspoe-
dig verloop van dit proces?

• Linda van de Weijer

25 JAAR GETROUWD
Het is al even geleden maar 16 
juni waren Wim en Jeanette Heij 
25 jaar getrouwd. Dit hebben ze 
op de dag zelf in kleine kring maar 
zaterdags erna in grotere kring 
mogen vieren. 

Ondanks dat ze de regie graag zelf 
in handen houden was er geen ont-
komen aan. Sharon en Lotte had-
den een heel draaiboek voor de za-
terdag gemaakt en dat was tot in 
de puntjes geregeld. Heel Lunteren 
heeft ze misschien wel zien zitten 
tijdens de drive trough felicitatie 
party! 

Ze zijn God dankbaar voor al het 
moois dat ze mochten ontvangen 
tijdens hun huwelijk met als kroon 
hun 2 dochters! 

Ook al geloven en uiten beide hun 
geloof op een andere manier. Bei-
de zijn ze er van overtuigd dat de 
zegen die ze over hun huwelijk heb-
ben gevraagd, ze geholpen heeft in 
de afgelopen 25 jaar. 
We hopen jullie alle 4 nog veel te 
mogen zien binnen onze gemeen-
te! We wensen Wim en Jeanette 
Gods zegen toe en vragen of Hij 
in hun gezin en huwelijk wil blijven 
doorwerken!

• Jan Bos

IN MEMORIAM – ARNE VAN DEN BERG
Op zaterdag 11 juli jl. overleed geheel onverwachts Arne van den Berg 
op de leeftijd van 43 jaar. Tijdens een mountainbiketocht werd hij on-
wel. Reanimatie door zijn fietsmaten en hulpdiensten mocht niet baten. 
Zijn overlijden slaat een groot gat in het leven van zijn vrouw Caroliene 
en in dat van zijn dochters met hun vrienden: Marieke en Maarten, Lisa 
en Gerwin. 

In de dagen voorafgaande aan de 
begrafenis van Arne werden vele 
herinneringen gedeeld. Voorop de 
rouwkaart staat in één korte zin 
omschreven hoe hij het leven be-
leefde: Geleefd met volle teugen! 

Naast de zonnige en succesvolle 
kanten kende Arne ook de pijnlijke 
kanten van het leven. Buitenstaan-
ders zagen hem vaak alleen als de 
man van de grote verhalen, maar 
juist degenen die verder keken dan 
zijn postuur en goed luisterden za-
gen en hoorden ook zijn kwetsba-
re en onzekere kant. Juist als het 
om het geloof ging verlangde Arne 
naar een ‘Pauluservaring’. Want, 
zei Arne, door zo’n radicale omke-
ring weet je het gewoon zeker! 

Over dit verlangen hebben we met 
elkaar ook gezongen in de dank-
dienst die gehouden werd op don-
derdag 16 juli jl. in de Maranatha-
kerk: ‘Heer ik kom tot U. Neem mijn 
hart verander mij, als ik U ontmoet, 
vind ik rust bij U’ (Opwekking 488). 
De vele tranen en gebroken stem-
men stonden het delen van dank-
bare herinneringen niet in de weg 
staan; zijn vriend en zakenpartner 
Umran, broer Hugo, schoonzus Ma-
riëlle en dochter Marieke namen 
ons mee in hun persoonlijke verha-
len. Al deze verhalen werden door 
Caroliene gebundeld en biddend bij 
onze Hemelse Vader gebracht. 
Ook was het bijzonder dat doch-
ter Lisa ter ere van haar (hun) 
pure papa een dans ten uitvoering 
bracht. Zo zagen we van dichtbij 
dat rouwen vele uitingsvormen 
kent! In de overdenking stonden 
we stil bij de indringende vraag van 

twee mensen aan het adres van de 
Opgestane Christus: ‘Blijf bij ons!’ 
(Lukas 24:13-35). Nadat de Em-
maüsgangers hun angst, twijfel, 
teleurstelling en onzekerheid heb-
ben uitgesproken gaat Jezus het 
Woord nemen. Zodra Hij hen on-
derwijst komt er gaandeweg rust 
en uiteindelijk is er de herkenning 
en weten ze het zeker: ‘De Heer is 
werkelijk uit de dood opgewekt.’ 
Dit gelovig te weten zet leven en 
sterven in een ander licht. Door 
Jezus’ kruis en opstanding is er, 
te midden grote vragen en intens 
verdriet, de zekerheid dat er bij de 
Here God open armen zijn. De blij-
vende troost en kracht van deze 
belofte wensen Caroliene met haar 
gezin van harte toe. In ons mede-
leven en in onze gebeden denken 
we ook aan alle andere familiele-
den, vrienden en buren van Arne. 
De levensweg vervolgen zonder 
hem zal een ruwe weg zijn waarop 
er sprake is van vallen en opstaan. 
Correspondentieadres: Fam. Van 
den Berg, Molenparkweg 51, 6741 
ZP, Lunteren.

• Cock Kroon
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GEBOORTEBERICHTJE
Johan en Helma van Schoonhoven, Van Houten-
straat 5, werden 17 juni jongstleden de trotse ouders 
van Jesse Jan Corné. Wat zijn ze dankbaar en blij dat 
hij hun leven mag verrijken. Zeker na de bewogen 
tijd die achter hen ligt, waarin er zorgen zijn geweest 
om de gezondheid van Helma’s broer en het verdriet 
om het verlies van hun dochtertje tijdens de vorige 
zwangerschap.

Op het geboortekaartje staat ‘je bent een wonder lief 
en klein, waar we heel gelukkig mee zijn’. Na de eer-
ste opstartperikelen qua voeding en darmkrampjes 
mogen zij genieten van hun wonder. Want dat is hij 
zeker. We bidden hen veel vreugde, liefde en wijsheid 
toe. En voor Jesse, dat hij zich niet alleen door zijn 
ouders, maar ook door zijn hemelse Vader onvoor-
waardelijk geliefd mag weten.’

• Mirjam Hollemans 

VESPER
‘Woord voor ons geschreven’ 
Vanaf mei wordt er elke tweede woensdagavond van 
de maand, via www.kerkdienstgemist.nl, een vesper 
worden uitgezonden.

In verband met de zomervakantie zal er in augustus 
geen vesper te bekijken en te beluisteren zijn.
D.V. woensdagavond 9 september zal de volgende uit-
zending zijn, het thema is dan: Deel uit met gulle hand 
(n.a.v. Handelingen 4:23-37). 

• Cock Kroon

ONTMOETING BIJBELGESPREKS-
KRING IN DE ZOMER
In maart kwamen we als bijbelgesprekskringen 
(dinsdagavondkring en donderdagmiddagkring) voor 
de laatste keer bij elkaar; toen realiseerden we ons 
niet dat het maanden zou duren voordat we elkaar 
weer in kringverband konden gaan ontmoeten. Ge-
lukkig waren er in de achterliggende maanden de 
nodige contacten: telefonisch, online en fysiek op 
straat. 

Na de verruiming van de maatregelen ontstond het 
idee om elkaar in kleinere kring te ontmoeten. In de 
afgelopen week was daarvoor de ruimte; een tweetal 
kringleden kon voldoende ruimte bieden voor een ‘vei-
lige’ ontmoeting. Na een uitgebreid rondje wel en wee 
lazen we het Bijbelgedeelte dat we eigenlijk in april 
hadden willen bespreken: Lukas 24:13-35. 

Naar aanleiding van dit gedeelte bespraken we o.a. 
de vraag: Wanneer en waar heeft u Jezus voor het 
laatst ‘gezien’ en wat deed dit met u? De ontmoeting 
met elkaar en het gesprek van hart tot hart heeft ons 
goed gedaan. Na de zomervakantie hopen we onze 
ontmoetingen een vervolg te geven, hopelijk kan dit in 
het komende nieuwe seizoen in de vertrouwde setting 
in de Maranathakerk.

• Cock Kroon

ANJAR - LIBANON
Sinds drie jaar onderhouden we via voorganger do-
minee Hagop Akbasharian vriendschappelijke ban-
den met zijn gemeente te Anjar in Libanon. We ken-
nen hem en zijn werk nu goed en daarom raakten zijn 
laatste Whatsapp berichten ons diep. Hij schrijft dat 
de situatie in Libanon ernstig is verslechterd. Hagop 
is iemand die altijd wel mogelijkheden ziet, maar nu 
klinkt er wanhoop door in zijn berichten. 

Denk ook eens aan de zieken 
en thuisblijvers deze zomer!
Een kaartje is zo gestuurd...  
het laat zien dat er aan hen 

gedacht wordt!
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Het land gaar richting afgrond. Het 
internaat kan niet meer dan 50% 
van het salaris aan de onderwijzers 
en de overige werknemers betalen. 
De mensen thuis lijden vaak hon-
ger, ruilen van alles, bijvoorbeeld 
de gymschoenen, voor voedsel. 
Door de koersval betaalt men nu 

voor een pak melk vier keer zo veel 
als men gewend was. De waarde 
van het Libanese pond is tot een 
dieptepunt gedaald in vergelijking 
met de dollar. De mensen verliezen 
hun geloof in het geldsysteem en 
in banken. 
In de grote steden is veel onrust en 
opstand. Hoewel men in Anjar moet 
toegeven dat de toekomst geen te-
kenen van herstel biedt, probeert 
de kerkelijke gemeente juist nu een 
baken van hoop te zijn. Dit doet zij 
door in de thuissituatie van de leer-
lingen te helpen. Tweewekelijks 
brengt men er voedselpakketten 
en sanitaire middelen, bijvoorbeeld 
luiers. Vorig jaar waren ouders al 
nauwelijks in staat het schoolgeld 
te betalen, nu is dat zeker niet 

meer mogelijk.  De school probeert 
de kosten omlaag te brengen door 
meer met e-boeken en tablets te 
gaan werken. Hoewel voedsel prio-
riteit nummer één is, is dit voorne-
men voor het nieuwe schooljaar de 
moeite waard om zo het onderwijs 
overeind te houden. 

Mocht u naar aanleiding van dit 
verhaal een bijdrage willen leveren 
aan het werk van dominee Hagop, 
dan kan dat door bijgaande QR-co-
de met uw telefoon te scannen of 
door een bedrag over te maken 
naar NL 93 RABO 0337 5179 32 
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. “Mara-
nathakerk” o.v.v. Anjar internaat, 
Libanon.

• Piet van Roest

STEMMEN UIT HET VERLEDEN
Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Alle heiliging is erop gericht om staande te kunnen blijven in de dag van 
Jezus Christus’ wederkomst.

ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Je moet God zoeken en liefhebben in wat Hij je geeft. Als God je wil laten 

genieten van een overweldigend aards geluk, dan moet je niet vromer 
willen zijn dan God door dat geluk aan te laten tasten door overmoedige 

gedachten en een op hol geslagen religieuze fantasie. Die heeft nooit 
genoeg aan dat wat God schenkt.

CHRISTENEN VOOR ISRAËL
“Redders in nood”
Graag nodigen wij u uit voor onze nieuwe zomerten-
toonstelling “Redders in Nood; deze mensen hielpen, 
wat zou u/jij doen?”

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoordden de 
nazi’s zes miljoen Joden. Onvoorstelbaar! Maar de 
meeste mensen lieten het gewoon gebeuren. Toch 
waren er enkelen die opstonden om Joden het leven 
te redden. De ‘rechtvaardigen onder de volken’; red-
ders in nood. 

Hoe slaagden zij en wat bewoog hen? Daarover leer 
je meer in de tentoonstelling.  De tentoonstelling is 
geschikt voor jong en oud. 

Praktische info: 
• Toegang/consumptie gratis. 
• Opgeven is verplicht en kan via: www.cvi.nl/redders 
• De tentoonstelling is geopend van 2 juni t/m 5 

december 2020 op werkdagen van 09:30 tot 16:30 
uur en op zaterdag van 10.30 - 15.30 uur. 

• Op zon- en feestdagen is de tentoonstelling geslo-
ten.

• Adres Israëlcentrum: Henri Nouwenstraat 34, 3863 
HV Nijkerk 

Website: www.cvi.nl 
E-mail: info@christenenvoorisrael.nl

• Johan Roukema
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EREDIENSTEN
26 juli 2020 - 9.30 uur
ds. A. Juffer Wageningen

2 augustus 2020 - 9.30 uur
ds. A.L. Rijken- Hoevens, Veenendaal

9 augustus 2020 - 9.30 uur
ds. A. Juffer, Wageningen

16 augustus 2020 - 9.30 uur
ds. K.W. Borsje, Vriezenveen

23 augustus 2020 - 9.30 uur
prop. A.J. Treur Vinkeveen

30 augustus 2020 - 9.30 uur
ds. C. Hendriks
Belijdenisdienst en voorbereiding Viering Heilig 
Avondmaal

6 september 2020 - 9.30 uur
ds. T. Schutte, Bennekom
Viering Heilig Avondmaal

6 september 2020 - 19.00 uur *)

ds. T. Schutte, Bennekom
Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
 
*) Deze dienst onder voorbehoud dat er ’s avonds 
weer diensten gehouden worden)

NB: alle diensten die je wilt bijwonen graag vooraf 
reserveren via de website.
www.marananthakerk.net/reserveren

VERSLAG CLASSICALE VERGADERING
Een predikant uitte zijn zorg over de tijdens de corona-
periode gehanteerde bezoekregeling bij sommige zie-
ken- en verpleeghuizen. Als een patiënt/bewoner om 
het bezoek van de predikant vroeg, wordt de predikant 
de toegang geweigerd. Dit wordt door meerderen 
herkend. Deze zorg is doorgegeven aan de vertegen-
woordiger van de PKN in het CIO (Interkerkelijk Con-
tact in Overheidszaken). 

Benoemingen: Egbert van der Steege lid van classi-
caal college voor behandeling van beheerszaken, ds. 
Erica Hoebe-de Waard lid van het classicaal college 
voor de visitatie Veluwe; Hans Kiel afgevaardigde en 
Bert Broekhuizen secundus naar de generale synode 
voor 2021; Riky Hilbrink lid van de classicale commis-
sie financiën Veluwe. 

De classicale vergadering besteedt de komende tijd 
aandacht aan verschillende vormen van gemeente 
zijn en hoe ook naar de toekomst voor kleiner wor-
dende gemeenten het bestuur en de werklast goed 
belegd kunnen worden.

De afgevaardigden hebben gedeeld hoe zij de afgelo-
pen periode hebben ervaren waarbij naast de zorgen 
ook de nieuwe en soms ongekende mogelijkheden 
genoemd werden.

• Gerrit Bok, scriba CV Veluwe

De classicale vergadering Veluwe heeft op 2 juli een 
vergadering gehouden waarbij de afgevaardigden 
vooraf konden reageren op de agenda. 

Er is aandacht besteed aan de commotie die ontstaan 
is na het verschijnen van de brief van de Raad van 
Kerken in Nederland over de dreigende annexatie van 
Palestijnse gebieden op de westoever door de staat 
Israël. Dat is bij meerderen in het verkeerde keelgat 
geschoten. Inmiddels heeft de Raad van Kerken weer 
een brief doen uitgaan waarin werd ingegaan op de 
geuite kritiek. De classicale vergadering Veluwe 
heeft geen besluit genomen om over deze kwestie en 
standpunt naar buiten te brengen. 

LEES EN GEEF DOOR!
Deze nieuwsbrief vervangt in de zomer het kerkblad 

en wordt normaal uitgedeeld na afloop van de 
ochtenddienst. Nu de diensten echter maar door 
een klein aantal gemeenteleden bezocht worden, 
betekent  dit dat een groot aantal gemeenteleden 

deze brief niet krijgt.

We verzoeken jullie vriendelijk om in je eigen 
omgeving na te gaan wie eventueel de nieuwsbrief 

zou willen lezen. Geef deze papieren versie dan door.

Digitaal ontvangen kan ook. Je kunt je (of evt. je 
buurman, buurvrouw, vriend of familielid) inschrijven 

via de website (onderaan de homepagina). 

www.maranathakerk.net/home
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