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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  

Jezus  vertelde hun toen deze  gelijkenis: (…) ‘En als een vrouw tien drachmen heeft 
en er één verliest, steekt ze toch de  lamp  aan, veegt het hele  huis  schoon en zoekt 
ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? En als ze het gevonden heeft, roept 
ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de 
drachme gevonden die ik kwijt was.” Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de  
engelen  van God over één zondaar die tot inkeer komt.’ (Lukas 15: 3; 8-10) 

Het afgelopen jaar ben ik veel bezig geweest met de pastorale vraag naar de-
mentie. Regelmatig kom ik mensen tegen die moeten leven met deze ziekte. 
Helaas heb ik het ook van dichtbij meegemaakt: een opa leed eraan toen hij 
nog leefde. Op het laatst wist hij niet meer goed wie zijn familie was. Hij her-
kende eigenlijk alleen zijn zoon (mijn vader) nog. 

Onze ervaringen met dementie schu-
ren  schijnbaar met hoe mensen in de 
Bijbel  oud worden. Eerlijk gezegd ken 
ik geen voorbeelden van Bijbelse figu-
ren die  lijden aan deze ziekte. Er zijn 
tal van voorbeelden van mensen die 
op hun oude dag nog heel helder van 
geest zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan 
Anna, een vrouw voorbij de 100 jaar die 
het baby’tje in Maria’s arm herkende als 
de Verlosser. 

Als ouderen in de Bijbel al iets man-
keren, dan is er vaak sprake van blind-
heid. Jakob kon zijn vader echter alleen 
bedriegen door het haar en de geur van 
Esau aan te nemen. Blijkbaar was Izaäk 
nog behoorlijk bij de pinken. Hoe zit het 
dan met dementie? Hoe kan je in het 
licht van de Bijbel met deze ziekte om-
gaan? Met die vraag in het achterhoofd 
las ik de hierboven genoemde gelijkenis. 

Opeens schoot  er een  gedachte bin-
nen: “Wat is dit eigenlijk een passend 
beeld voor mensen met dementie. Die 
tien munten zijn herinneringen. Soms 
hervindt iemand met dementie zich-

zelf. Dan is de tiende munt gevonden. 
In dat moment wordt de ziekte naar de 
achtergrond verdrukt. Die persoon is 
compleet en deelt de vreugde met zijn/
haar omgeving.” Wie leeft met iemand 
met dementie, die zal dit herkennen. U 
zit bij hem of haar aan tafel en opeens 
herinnert die persoon zich iets. Dan ziet 
u het gelaat oplichten. U ziet de dofheid 
uit de ogen verdwijnen. Het is alsof de 
lamp is aangestoken.  De mondhoeken 
krullen op en er verschijnt een lach. 
Daar is de herkenning. Er is contact! 

Die persoon betrekt u zo in zijn of haar 
vreugde, want de tiende munt is terecht. 
Er is een moment van heelheid. Helaas 
is dementie met de huidige medische 
kennis ongeneeslijk. Het is een progres-
sieve ziekte. Het is onvermijdelijk dat er 
achteruitgang zal zijn. Op een gegeven 
moment moet u onder ogen zien dat de 
tiende munt steeds vaker zoek blijft. De 
momenten van heelheid worden spaar-
zaam. Het is niet te voorspellen hoe lang 
die momenten aanhouden. De lamp kan 
zomaar weer  doven.  Een  doffe blik  bij 
die ander resteert. Dat is heel moeilijk. 
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Want eigenlijk is het rouwproces al be-
gonnen. Als omgeving ben je al afscheid 
aan het nemen, terwijl de persoon nog 
leeft. Omdat u moet erkennen dat de di-
recte omgeving niet langer alle zorg kan 
opbrengen.  Omdat iemands persoon-
lijkheid veranderd. Omdat de band tus-
sen elkaar slechts sporadisch tot stand 
komt. 

Vanuit ons geloof roept dit allerlei vra-
gen op. Waar is God als alles vervaagt? 
Waarom overkomt dit mij,  of  hem of 
haar? Wat betekent het om kwetsbaar en 
afhankelijk te zijn? Weet u waar ik mijn 
troost dan uit haal? God  laat ons niet 
los. Dat vind ik zo mooi aan Hem. Zelfs 
wanneer wij onszelf vergeten: God laat 
niet los.  Wanneer wij onze omgeving 
vergeten, dan laat Hij ons niet los. God 
blijft voor iemand die Hem vergeet al-

tijd zijn of haar God. Zelfs dan laat Hij 
ons niet los.  God is er  simpelweg. Hij 
ziet naar ons om, omdat Hij dat ooit be-
loofd heeft. 

Als God naar ons omziet,  dan durf ik 
er wel op te vertrouwen dat  Hij ons 
bewaart.  Dat is in ieder geval wel het 
geloof  van het Nieuwe Testament. 
In  Openbaring 21 wordt er een verge-
zicht geschetst van een nieuw leven. 
Dan  zal er geen verdriet, geen dood 
en geen pijn meer zijn. Wij zullen een 
nieuw lichaam zonder gebreken  krij-
gen. Wie wij zijn, hoe er geleefd is en 
van wie wij gehouden hebben: dat blijft 
voorbij dit leven in God bestaan. God 
laat ons niet los. Zelfs wanneer het ge-
heugen ons in de steek laat. 

Alex Brinkman 

Erediensten 

Vrijdag 11 september
15.45 uur  ds. L.J. van Lingen, Het Witte Kerkje
 huwelijksbevestiging Driekus Steenbeek en Marilyn van Vulpen  

Zondag 13 september
09.30 uur de heer J. Kroon  
19.00 uur geen dienst i.v.m. Corona
 Collecten: 1. Rotonde Huis
  2. Kerkrentmeesters

Zondag 20 september
09.30 uur ds. L.J. van Lingen, Beusichem 
14.30 uur ds. J. Steenkamp, ds C. Hendriks en dhr. J. (Cock) Kroon 
 Bevestiging en Intrededienst Ds. J. Steenkamp
 Collecten: 1. Straatlig, StellenBosch Zuid Afrika 
  2. Kerkrentmeesters
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Vrijdag 25 september
15.00 uur ds. J.C. Verhoef, Maranathakerk, 
 huwelijksbevestiging Gerben Otten en Melanie van Vliet  

Zondag 27 september
09.30 uur ds. J. Steenkamp Startzondag
18.30 uur de heer Andre van Ittersum Gez. jeugddienst in de GK/buiten
 Collecten: 1. Jeugd
  2. Kerkrentmeesters
  3. de aanleg van de tuin door de werkgroep Groene Kerk
Vrijdag 2 oktober 
16.00 uur ds. L.J. van Lingen, Oude Kerk te Lunteren
 huwelijksbevestiging Andre van de Werfhorst en Irma Bouw 
 
Zondag 4 oktober
09.30 uur ds. A. Treur   Israëlzondag 
19.00 uur ds. T.C.(Pim) Verhoef, Nijkerk dienst onder voorbehoud 
 Collecten: 1. ALEH
  2. Kerkrentmeesters

Zondag 11 oktober
09.30 uur ds. D. ten Voorde, Nunspeet 
19.00 uur dhr. Alex Brinkman Gez. ZWO dienst in de GK
 Collecten: 1. N.n.b.
  2. Kerkrentmeesters

Kindernevendienst 

Rooster ´vertel het maar´
13 september   1 Samuël 20     David en Jonatan 
20 september   1 Samuël 21    David geholpen door Abimelech
27 september   1 Samuël 24    David neemt geen wraak
4 oktober    1 Samuël 25    David, Nabal en Abigaïl
11 oktober    1 Samuël 31    Saul gedood door de Filistijnen

Bloemendienst 

Rooster  
13 september  Ria Brinkman   Piet de Groot
20 september Teuni van de Hoef   Dhr. De Koning 
27 september Gerrie Lagerweij   Mw. Lijbers 
4 oktober Mw. Mulder   Nellie Scherrenburg 
11 oktober Anneke Smolders   Mw. Van de Top 
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Seniorenmiddag

Armenzorg in Ede en Lunteren 
Donderdagmiddag 24 september (14.30 
uur – 16.30 uur)  hoopt dhr. Gerard 
van Bruggen bij ons te gast te zijn. 
Inmiddels is hij een vertrouwd gezicht 
in De Maranathakerk want in vorige sei-
zoenen wist hij ons op een boeiende 
en beeldende wijze te vertellen over 
het Belgenkamp op de  Ginkelse  Heide 
en over de Doesburgerbuurt. Deze keer 
zal Gerard spreken over de armenzorg 
zoals die voorheen vorm kreeg in zowel 
Ede als in Lunteren. Over deze thema-
tiek schreef hij ook een boek met als 
titel:  Leven van barmhartigheid. In 
verband met het coronavirus zullen de 
richtlijnen van het RIVM in acht worden 
genomen zodat we op een veilige ma-
nier samen kunnen komen. 
We nodigen u van harte  uit om deze 
middag bij te wonen. U dient zich hier-
voor wel op te geven zodat we de zaal 
(en de koffie  J) goed kunnen organi-
seren!  Aanmelden kan bij  Geurtje van 
Engelenhoven (tel. 48 42 86) of bij Ali 
Bol (tel. 30 15 68). Cock Kroon 

Bij de kerkdiensten

Huwelijk Driekus Steenbeek en 
Marilyn van Vulpen 

Op vrijdag 11 september 2020 ho-
pen  Driekus  en Marilyn elkaar het ja-
woord te geven. De kerkelijke bevesti-
ging en inzegening van hun huwelijk zal 
plaatsvinden om 15:45 uur in Het Witte 
Kerkje aan de Dokter Kimmijserlaan. De 
dienst zal worden geleid door dominee 
Leendert Jan van Lingen.  

Driekus  en Marilyn gaan wonen aan 
Hoenwaard 58 te Ede. Wat hebben jul-
lie veel geklust in jullie nieuwe huis. 
Daarom hebben jullie vorig seizoen al 
deelgenomen aan de Pre Marriagecourse. 
Leuk om te zien hoe enthousiast jullie 
meededen en ervaringen deelden. Heel 
bewust hebben jullie voor elkaar geko-
zen en zijn ook zeker van plan iets heel 
moois van jullie huwelijk te maken. Daar 
hebben we onze God voor nodig die lief-
de en trouw is. En Hij is een overvloedi-
ge God die jullie alles wil schenken wat 
jullie nodig hebben. Vraag Hem om hulp 
en wijsheid die Hij zal geven (Jak. 1:5)  
We wensen jullie een bijzonder mooie 
trouwdag toe. En een huwelijk vol van 
liefde, trouw en respect voor elkaar. 

Huwelijk Gerben Otten en 
Melanie van Vliet 

Vrijdag 25 september 2020 is voor 
Gerben en Melanie een heel bijzondere 
dag. Zij hopen die dag door het huwelijk 
aan elkaar te worden verbonden. Een ze-
gen over hun huwelijk willen zij vragen 
om 15:00 uur in de Maranathakerk. Deze 
dienst zal worden geleid door dominee 
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Pim Verhoef uit Nijkerk. Jullie toekom-
stig adres is Oude  Arnhemseweg  7 te 
Lunteren. Met heel veel hulp van vrien-
den en familie is jullie nieuwe stekje 
een prachtig huis geworden. Jullie 
hebben ook meegedaan  aan  de Pre 
Marriagecourse. Daar hebben we jullie 
leren kennen als een gezellig stel. Hij 
vrachtwagenchauffeur en zij kraamver-
zorgster, heel verschillend maar prachti-
ge aanvullingen op elkaar. Zo heeft God 
het ook bedoeld. 

Stel je vertrouwen op God want wie op 
Hem vertrouwen, omringt Hij met liefde. 
(Ps 32:10) God is een onuitputtelijke Bron. 
Hij wil jullie in alles helpen en bijstaan. We 
wensen jullie een prachtige trouwdag toe. 
En een liefdevol huwelijk waarin trouw en 
liefde hand in hand gaan.  

Huwelijk Andre van de 
Werfhorst en Irma Bouw 

Een speciale dag is vrijdag 2 okto-
ber 2020 voor Andre en Irma. Zij ho-
pen op die dag te trouwen. Graag wil-
len ze een zegen over hun huwelijk 
vragen om 16:00 uur in de Oude Kerk 
te Lunteren. Dominee Leendert Jan van 

Lingen uit Beusichem hoopt de dienst te 
leiden. Jullie toekomstige adres ligt in 
Barneveld aan de Schoutenstraat num-
mer 118. Een mooie plek om te wonen. 
Aan de Pre Marriagecourse konden jullie 
helaas niet mee doen ivm studie. 

We wensen jullie Spreuken 3 vers 3 
toe: Mogen liefde en trouw je nooit ver-
laten, wind ze om je hals, schrijf ze in 
je hart. Een hele fijne trouwdag toege-
wenst en een huwelijkspad  samen met 
de Heer die liefde is.   

Bij de collecten  

Zondag 13 september 2020, 
Rotonde Huis Lunteren  

Stichting het Rotonde Huis is een in-
terkerkelijke organisatie in Lunteren, 
die sinds 2007 jongeren opvangt. Het 
Rotonde Huis wil werken aan het her-
stel van de heelheid van jonge mensen, 
in een veilige omgeving. Dat gebeurt in 
een leefgemeenschap, die functioneert 
als een huisgezin.  Het Rotonde Huis 
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heeft daarvoor de beschikking over een 
woonhuis in Lunteren waarin 5 kamers 
voor jongeren en gezamenlijke ruimtes 
als keuken, woonkamer, toilet en douche 
aanwezig zijn. Daarnaast heeft de wo-
ning ook een beheerdersgedeelte, waar 
een echtpaar woont dat de begeleiding 
coördineert. Binnen dat gezin willen zij 
de gastbewoners helpen om te komen 
tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

Uitgangspunt is dat de gasten, warmte, 
structuur, rust en veiligheid ontvangen. 
Aanvullend biedt men ondersteuning in 
hulpverleningstrajecten.  Het Rotonde 
Huis ondersteunt de professionals die 
de behandeling van psychische proble-
men verzorgen. In dit hele traject speelt 
de kracht van God een belangrijke rol in 
het herstel van mensen. 

Zondag 20 september, 
Straatlig, StellenBosch Zuid 
Afrika

Op 20 september hopen wij dominee 
Steenkamp te mogen bevestigen. Voor 
deze gelegenheid hebben we hem en 
zijn vrouw gevraagd welk doel zij een 
warm hart toedragen. 

Zij kozen voor  Straatlig/  Stellumthom
bo  in  StellenBosch,  Zuid Afrika.  Deze 
stichting is begonnen in 2004 met als 
doel daklozen te voorzien van een wo-
ning. In de praktijk bleek dat de mensen 
die via hen gehuisvest werden binnen 
enkele jaren weer op straat gingen wo-
nen. Uit onderzoek bleek dat de oorzaak 
lag in een beperkte opleiding en het 
ontbreken van een rolmodel voor deze 
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mensen. Men heeft deze cirkel kunnen 
doorbreken door kinderen op jonge leef-
tijd te vormen. Men helpt de ouders bij 
de voorbereiding om hun kinderen naar 
school te laten gaan. Zo kunnen deze 
kinderen makkelijker meedraaien in het 
schoolsysteem. Hierdoor maken ze meer 
kans op een goede toekomst. 

Ouders krijgen voorlichting en training 
hoe ze hun kinderen op een construc-
tieve manier kunnen stimuleren, maar 
ook hoe je regels kan hebben binnen het 
gezin. Ook krijgen ze coaching in welke 
voeding en verzorging kinderen nodig 
hebben. Daarnaast geven ze begeleiding 
aan jongvolwassenen die als eerste ge-
neratie in de familie een schooloplei-
ding gevolgd hebben.  

Zondag 27 september, Jeugd 
Bij de opstart van het nieuwe seizoen 
willen we opnieuw uw bijdrage vragen 

voor het jeugdwerk in onze gemeente, 
momenteel worden er initiatieven on-
dernomen om het clubwerk en de fol-
low me catechese weer op te starten. 
Daarnaast is er een kamp georganiseerd 
voor de kinderen tot 12 jaar.  

Doelstelling van al het werk dat verricht 
wordt voor de jeugd in onze gemeente 
is om hen te leren over Christus en hen 
van zijn liefde te laten ervaren. Met uw 
bijdrage wordt dit werk mogelijk ge-
maakt. 

Zondag 4 oktober, Israël 
zondag, ALEH  

ALEH is  Israël’s  grootste zorgnetwerk 
voor meervoudig gehandicapten en telt 
anno 2020 ca. 750 bewoners van baby’s 
tot adolescenten. De filosofie van ALEH, 
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“All People. No Limits” refereert naar de 
oneindige liefde en toewijding van het 
personeel jegens de bewoners, ongeacht 
afkomst of geloof. 
Bij ALEH worden Joodse, Christelijke en 
Arabische bewoners volledig gelijk be-
handeld. Tevens verzorgt ALEH ook trai-
ningen aan personeel van zorginstanties 
binnen de Arabische sector. De waarde 
van het leven staat hoog aangeschreven 
bij ALEH en het leven wordt gekoesterd. 
Geen middel wordt achterwege gelaten 
om de kinderen vooruitgang te gunnen, 
hoe minimaal deze vooruitgang ook 
moge lijken. En ondanks dat ALEH voor 
een groot deel wordt gesteund door de 
staat Israël, zijn wij voor speciale pro-
jecten, activiteiten en therapieën, aan-
gewezen op de steun van vrienden in en 
buiten Israël. 

Bloemenpotje 
Juist nu in het coronatijdperk is het be-
langrijk dat we gemeenteleden die het 
moeilijk hebben bemoedigen met een 
mooie bos bloemen. Iedere zondag wor-
den twee bossen bloemen bij gemeente-
leden bezorgd. In de hal van de kerk staat 
een collectepotje waaruit deze bloemen 
betaald worden. Omdat veel gemeente-
leden nu niet of minder in de kerk ko-
men doen wij een oproep om uw gave 
over te maken naar bankrekeningnr. NL 

93 RABO 0337 5179 32  tnv  Diaconie 
o.v.v. Bloemenpotje. Nog makkelijker is 
om onderstaande QR-code van  Givt  te 
gebruiken. 

Collecte Explosie Beiroet 
Zondag 16 augustus jl. hebben wij ge-
collecteerd voor de ramp in Beiroet. 
Deze collecte heeft het mooie bedrag 
van € 2.693,47 opgebracht. Momenteel 
zijn wij in gesprek met ds. Hagop en ds. 
Wilbert van Saane over de bestemming 
van de gelden. Zij hebben inmiddels 
hulp gevraagd voor enkele specifieke ge-
zinnen,  cq.  studenten. Verder verzoekt 
Wilbert om vooral ook geld over te ma-
ken naar Kerk in Actie. WIlbert schreef 
ons het volgende:  
 
‘Het gaat ons nog steeds goed, maar we 
zijn in de afgelopen week ons meer be-
wust geworden van de impact die deze 
ramp op vele levens heeft. Mensen blij-
ven maar verhalen uitwisselen. Soms zijn 
dat getuigenissen van mensen die op 
wonderlijke manier overleefden. Een man 
uit onze kerk werkt in de haven en was 
daar op het moment van de explosie, in 
een keet met collega’s. Hij was de enige 
die het overleefde. Soms zijn het ook 
trieste verhalen van verlies.  
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Deze ramp heeft vooral christelijke gezin-
nen geraakt, omdat hun wijken zwaar 
zijn getroffen. Kerk in Actie zal de hulp 
via de plaatselijke kerken laten verlopen, 
die in de wijken bezig zijn. Ik heb met 
een aantal priesters gesproken die ge-

troffen gezinnen helpen op praktisch en 
geestelijk niveau. Ook hulp bij herstel zal 
straks in oecumenische samenwerking 
worden aangepakt, gecoördineerd door 
de Midden-Oosten Raad van Kerken.’ 

Pastoraat 

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 gebe-
den. Uiteraard denken we in onze gebeden 
ook aan de degenen die bij de onderge-
noemde broeders en zusters horen.  
  
Mw. Jannie Teunissen–Pater werd in een 
eerder stadium al opgenomen in het 
ziekenhuis. Daarna bleek dat zelfstan-
dig wonen voor haar een te grote opga-
ve geworden is. In verband hiermee is zij 
gaan wonen in De Meent te Veenendaal 
(Grote Beer 10, afd. Castorlaan F15, 
3902 HK). In deze denken we ook ze-
ker aan haar man Jan die nu alleen in 
de woning aan de Klomperweg 74 (6741 
BM) woont.  

Dhr. Henk van Polen (Schaepmanstraat 
74, 6741 WV) moest opnieuw starten 
met een chemobehandeling in ver-

band met een opleving van de ziekte 
van  Kahler. Daarnaast is ook de men-
tale gezondheid van mevr. Wil van Polen 
kwetsbaar. Dit alles zorgt ervoor dat 
ze de kerkdiensten niet meer fysiek bij 
kunnen wonen maar desondanks weten 
ze zich nog steeds van harte verbonden 
met de Maranathakerk.   

Dhr. en Mw. Jan  en Laura  Beek 
(Reeënlaan 48, 6741 AX)  weten wat 
het betekent om een kwetsbare gezond-
heid te hebben. Jan kreeg recent een 
goede uitslag naar aanleiding van een 
scan; Laura heeft maandag 7 september 
jl. een borstoperatie ondergaan nadat 
ze een serie chemobehandelingen heeft 
gehad. In dit alles weten zij zich gedra-
gen door medeleven en gebed. 

Dhr. Teun Kooij (Engweg 24, 6741 CZ) 
is ook aan huis ‘gebonden’ vanwege de 
ziekte Parkinson en de daarbij horende 
verzorging. Te midden van deze zorg(en) 
weet hij zich bijzonder gesteund door 
zijn vrouw. Beiden waarderen het zeer 
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dat ze door middel van de techniek er op 
zondag toch ‘bij’ kunnen zijn.  

Mw. Hermien Brinks woont al geruime tijd 
in De Pleinen te Ede (Pollenstein 174 H 
184, 6714 DH). De fysieke afstand t.o.v. 
Lunteren is best groot maar door middel 
van meeleven kunnen we deze afstand 
in meerdere opzichten ‘overbruggen’.   

Dhr. Bas van Elk (Achterstraat 
36, 6741 BS) is weer begonnen met che-
mokuren vanwege uitslagen die hij kreeg. 
Samen met zijn vrouw Ingrid en het ge-
zin blijft het spannend als het gaat om 
het gewenste effect van de behandeling.  

In De Honskamp (Dorpsstraat 25, 6741 
AA)  woont een aantal gemeenteleden. 
Hun namen brengen we graag onder 
uw blijvende aandacht, zeker nu ook in 
deze tijd bezoek aan hen beperk(ter) is:  
Mw. D.A. Prins–Baar (BG-005); Mw. D. 
van Doorn-van den Brandhof; dhr. W. 
van  Veller  (k.023a); Mw. W.J.S. van 
den Dikkenberg–Sluijter (k.023); Mw. T. 
Bos (k. 002); Mw. L.C.  Brederveld-van 
de Rovaart (k.125); Mw. M. Leenders 
– Hendriksen (k. 021; Mw.   J. Wolff - 
van  Raaij; dhr. en Mw. Klomp–van der 
Mast (k. 22); Mw. J.J. van den Hudding–
Diepeveen (k. 202) 

Ruwe stormen mogen woeden, 
Alles om mij heen zij nacht. 
God, mijn God zal mij behoeden, 
God houdt voor mijn heil de wacht. 
Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 
Zijne liefde blijft mij leiden, 
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht 
voert hij mij in ’t eeuwig licht. 
(Joh. de Heer) 

Cock Kroon 

Geboorteberichten 
Dinsdagavond 28 april is  Senn  gebo-
ren bij Johnnie en Erica Bloemendaal 
van Het Hoefje in Lunteren. Senn is het 
kleine broertje van de trotse Liz. Op het 
kaartje stond de tekst ‘Het is en blijft 
een wonder’. En zo hebben ze de geboor-
te ook echt mogen ervaren. Dat God een 
wonder heeft verricht door Senn te scha-
pen. Ze zijn heel dankbaar dat ondanks 
de rare Corona tijd, alles goed mocht 
gaan en ze nu al een tijdje genieten van 
hun zoon. Ze hopen Senn in september 
binnen de gemeente te mogen laten do-
pen en Onze Vader te vragen om ze te 
helpen bij de christelijke opvoeding van 
hem. Wij wensen dit mooie gezin Gods 
zegen toe en hopen ze te mogen helpen 
bij de opvoeding van de kleine Senn en 
Liz! Jan Bos 

Omdat er in de zomervakan-
tie geen kerkblad is verschenen, 
volgt nu pas het geboortebericht 
van  Matthian  Lammers.Matthian  is ge-
boren op 21 juni. Na hun twee doch-
ters Annamijn en  Emmalynn  moch-
ten  Berrian  en  Willianne  nu een zoon 
ontvangen. Annamijn en Emmalynn zijn 
blij met hun broertje en in het volgende 
gedichtje verwoordden de ouders hoe zij
de komst  van  Matthian  mochten  erva-
ren: 
Elke geboorte is een wonder,
elk kindje zo heel bijzonder. 
Geef Heer dat ook dit kind 
in deze wereld Uw liefde vindt. 

Wij feliciteren de familie Lammers van 
de Aart  Roelofsenlaan  van harte met 
de geboorte van  Matthian  en bidden 
hen Gods zegen toe over  het leven 
van Matthian en hun gezin.  
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Op 24 juni jl is er een mooi, lief, bijzon-
der dochtertje Fenne geboren. Dankbaar 
en gelukkige ouders zijn Jorrit en Merel 
Vlot ( Everlaan 4). We feliciteren jullie 
met dit Gods wonder. De eerste weken 
van dit nieuwe geluk waren voor Merel 
wat overweldigend. Met wat extra zorg 
en aandacht voor Merel,  mogen deze 
kers verse ouders samen nu echt be-
ginnen met genieten  wat hen gegeven 
is. We wensen jullie Gods Zegen toe. En 
moge God jullie harten blijven vervullen 
met vreugde en vrolijkheid.

Reinate Klomp 

Donderdag 2 juli is Lieke geboren bij 
Bert en Lianne van Donkelaar van Het 
Kuipershoekje in Lunteren. Op de ge-
boortekaart schreven ze dankbaar en blij 
te zijn met haar geboorte. Dit te meer 
dat er in dagen van gelukt ook verdriet 
was en de bevalling zich eerder aan-
diende dan gepland. Nu alles achter de 
rug is ervaren ze ook werkelijk de dank-
baarheid voor het kleine wondertje wat 
het heel goed doet. Ondertussen wordt 

het al een aardige meid en zijn vader en 
moeder aardig gewend aan hun nieuwe 
rol. In de komende maanden hopen ze 
Lieke binnen de gemeente te mogen la-
ten dopen en Onze Vader te vragen om 
ze te helpen bij de christelijke opvoe-
ding van haar. Zoals Jaap eens eerder 
preekte, er is een dorp nodig om een 
kind op te voeden. Laten wij dat dan 
ook doen als gemeente! Wij wensen dit 
mooie gezin Gods zegen toe.

Jan Bos 

Bericht van overlijden – Joop 
van Engelenhoven 

Op de sluitingsdag voor het inleveren 
van de kopij voor het kerkblad van sep-
tember kwam het bericht dat dhr. Joop 
van Engelenhoven (Nieuweweg 69, 6744 
PL, Ederveen) is overleden op de leeftijd 
van 58 jaar. Aan zijn overlijden is een 
lange weg van ziekte, zorg en afnemen-
de krachten voorafgegaan. Deze weg is 
hij in een ‘stil’ maar zichtbaar geloofs-
vertrouwen gegaan. In het kerkblad van 
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oktober hopen we uitgebreid(er) stil te 
staan bij het sterven van Joop. We leven 
van harte mee met zijn vrouw Gerda, de 
kinderen Debbie en Christian, Ciska en 
de kleinkinderen David en Hanna. 

In Memoriam – Hanna 
Wolters – Boelhouwers 

Ons bereikte het bericht dat op donder-
dag 20 augustus jl. mevr. Hanna Wolters 
overleden is op de leeftijd van 69 jaar. 
Zij woonde tot aan haar overlijden aan 
de Oude Arnhemseweg 73. 

Haar huiskamer werd gedomineerd door 
een zeer grote boekencollectie want 
Hanna las graag en veel. Daarnaast ge-
noot ze van haar hond en kat die dag en 
nacht om haar heen waren. Het leven 
werd er voor Hanna niet gemakkelijker 
op toen ze een aantal jaar geleden af-
scheid moest nemen van haar geliefde 
man Hein Wolters. Hij was een bekend 
persoon in en om Lunteren vanwege zijn 
tomeloze inzet als dierenarts. Samen 
met hem genoot Hanna van veel goeds 
dat het leven bracht. 

Ondanks haar kwetsbare gezondheid 
reisde zij graag. Helaas lukte dat de 
laatste jaren niet meer. De Spaanse stad 
Toledo noemde ze haar lievelingsstad. 
De Kathedraal daar (Catedral  de Santa 
María de Toledo) maakte een diepe in-
druk op haar. Naast levensvreugde wist 
Hanna ook van situaties en periodes 
waarin het leven pijn deed; hiermee 
omgaan was bij tijden een zware op-
gave voor haar. Juist in pijn en verdriet 
geloofde ze zeker dat haar Hemelse 
Vader haar nabij was op al haar wegen. 
‘Abba, Vader, U behoor ik toe’ was een 

lied dat een vaste plek gekregen had 
in haar hart. Dit geloofsvertrouwen 
heeft ze in verschillende ontmoetin-
gen met diverse mensen uitgesproken. 
Zij noemde haar God altijd ‘Abba, papa’. 
Online werd dit vertrouwen gevoed door 
middel van de kerkdiensten die vanuit 
de Maranathakerk werden uitgezonden 
waar zij graag naar keek. 

Op de dag van haar begrafenis, die op 
vrijdag 28 augustus jl. in stilte plaats-
vond, is er op de drempel van haar 
laatste rustplaats op de Gemeentelijke 
Begraafplaats te Lunteren, gebeden tot 
haar Abba. Dit is gedaan in de gelovige 
wetenschap dat Hij het werk van Zijn 
handen nooit loslaat. Op grond van Zijn 
belofte weten we daarom Hanna Wolters 
geborgen bij onze God. In ons medele-
ven denken we aan haar gezin en familie 
en wensen we hen draagkracht om dit 
verlies mee te dragen op de levensweg. 

Cock Kroon 

Huwelijksjubileum: dhr. en 
mw. Wallet- Meurs 

Op 24 juli j.l was het de datum dat Mart 
en Nel Wallet 50 jaar geleden hun ja 
woord aan elkaar hebben gegeven. Een 
hele periode als ze samen terug kijken. 
Samen met hun twee kinderen en 2   
kleinkinderen wilden ze dit graag vieren 
maar besloten om het nog een jaar uit 
te stellen i.v.m alle corona maatrege-
len. Beiden zijn dankbaar dat ze dit in 
goede gezondheid meemaken. Zij heb-
ben nog de start van de Maranathakerk 
meegemaakt en zijn daar als een van de 
eerste bruidsparen getrouwd door ds. 
Swets. Zij   wonen nu alweer   heel wat 
jaren  in Ede (Kernhem) maar Lunteren 
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en de Maranathakerk blijft trekken. Van 
harte bruidspaar met dit mooie jubile-
um en we wensen jullie nog bijzondere 
mooie jaren toe in goede gezondheid 
samen met degene die jullie lief zijn.  

Huwelijksjubileum: dhr en mw. 
Zandsteeg - Roelofsen 

Op 8 september j.l waren Tonnie en 
Caroline Zandsteeg 25 jaar getrouwd. 
Een bijzonder moment om bij stil staan. 
Zij ervaren het als een grote zegen om 
samen terugkijkend te ontdekken hoe 
gezegend zij zijn. Al die jaren in goede 
harmonie en gezondheid en  drie doch-
ters mogen ontvangen dát geeft veel 
vreugde. Zij vieren dit binnen de gezins-
kring en hopen er samen een paar dagen 
op uit te trekken. 

Van harte gefeliciteerd namens de 
Maranathakerk Tonnie en Caroline , 
dankbaar voor al het mooie werk wat 
je binnen onze gemeente hebt kun-
nen doen en nog doet!   We lazen jul-
lie trouwtekst Psalm 23. Ja,   de Heer 
is jullie Herder en zal jullie verder lei-
den.  Van harte Gods zegen toegewenst!  

Vanuit de Kerkenraad 

Verslag vergadering Grote 
Kerkenraad 20 juni

De Opening 
Deze vergadering was weer fysiek!! Cock 
Kroon verzorgde de opening en  star-
te met het lezen van 1 Thessalonicenzen 
2:17-20. In dit Bijbelgedeelte schrijft 
Paulus over drie dingen: verlan-
gen, verhindering en verheerlijking. 
We praten in tweetallen door over 

het Schriftgedeelte. 
Afscheid  
We nemen afscheid van Marco Bouw. 
Dat was al bekend,  maar helaas heeft 
ook  Herko  van Beek aangegeven  per 
direct  te gaan stoppen met zijn ambt 
als diaken.  Zijn  afscheid kwam onver-
wachts.  We bedanken en applaudisse-
ren voor Marco en Herko. 
Als laatste heeft ook Hester 
Wijnen  aangegeven te gaan stoppen 
als Jeugdouderling.  Zij neemt afscheid 
zodra er een nieuwe jeugdouderling be-
schikbaar is. 
 
Welkom van nieuwe ambtsdragers 
Kees en  Mariëlle, Renate en Jolanda 
worden van harte welkom geheten.  
 
Verkiezingen ambtsdragers 
Gezien het afscheid van Herko en Hester 
en door de wisseling van ambtsfunc-
tie van Gijsbert Duijzer zijn er nu weer 
3  vacatures  ontstaan.  We zullen voor 
deze vacatures nieuwe verkiezingen uit-
schrijven. Wanneer u dit leest is dat in-
middels gedaan. 
 
Het beroepingswerk 
Er volgt een update van voorbereidings-
commissie.   Bijna alles is gereed. De 
uitnodigingen voor de intrededienst op 
13-09-2020  worden  vanaf  17-07-2020 
verstuurd. Verder worden we bijgepraat 
over de status bij de IND. Er is goede 
hoop/kans dat de werkvergunning eer-
der komt dan  op de  officiële termijn. 
De verhuizing is voorbereid. Zodra de 
werkvergunning er is, kunnen we snel 
handelen. We hopen en bidden op ver-
snelling.  Vliegtechnisch  is het op dit 
moment nog onzeker wanneer er gevlo-
gen kan worden.  



“Rond de Maranathakerk”

16 Rond de Maranathakerk

Nieuw logo, nieuwe website en een 
reserveringsysteem. 
Trots kan ik u vertellen dat we per 01-
07-2020 een nieuwe website hebben. 
De oude was hard aan vervanging toe. 
De nieuwe website maakt het mogelijk 
om een reserveringssysteem toe te pas-
sen. Want we mogen weer fysiek naar de 
kerk! Uiteraard op basis van de Corona 
regels en daarom is het aantal zitplaat-
sen beperkt. Als u dit leest zullen de 
regels wel weer aangepast zijn, dus daar 
zal ik verder niet over uitweiden. Maar 
ik laat u hierbij wel weten dat voor de te 
houden diensten een compleet gebruik-
splan is opgesteld en dat dit gebruiks-
plan ge-update wordt zodra er wijzigin-
gen zijn. 
Wat ook fijn is om te noemen: we heb-
ben een nieuw logo.  Het huidige logo 
is niet erg geschikt om te gebruiken in 
drukwerk, op de website en mobiele te-
lefoons. Er is veel over het nieuwe logo 
te vertellen, maar de gedachten achter 
de kleur  blauw is als volgt: het  staat 
o.a. symbool voor vertrouwen, vrede, 
openbaring, waarheid, water, geloof en 
de Hemel. Hoe mooi is dat? 

Tot slot wil ik u namens de kerkenraad 
vragen  de  nieuwe verkiezingen  ambts-
dragers  mee te nemen in uw gebed.   
Jezus volgend groet ik u,

Martin van de Bunt, Scriba 

Nieuwe pastorale medewerkers 
De laatste tijd zijn er uit de kring van 
pastorale medewerkers helaas een aan-
tal mensen gestopt en ook hebben 
twee van hun het ambt van ouderling 
aanvaard. Dat betekende dat in ver-
schillende wijken het aantal pastorale 
medewerkers behoorlijk is ingekrom-

pen. Gelukkig mogen we ook 3 nieuwe 
mensen begroeten: Judith Bos, Corry 
van de Hee en Linda van de Weijer heb-
ben positief gereageerd op de vraag 
vanuit de kerkenraad en daar zijn we 
ontzettend dankbaar voor. In de dienst 
van zondag 13 september a.s. zullen ze 
door Cock Kroon ingezegend worden en 
vanaf dat moment mogen ze hun mooie 
taak in onze gemeente gaan uitvoeren. 

Als u/jij ook belangstelling hebt om op 
deze manier een steentje bij te dragen 
aan het pastoraat in onze gemeente, 
geef dan één van de kerkenraadsleden 
een seintje. Een mooie manier om sa-
men gemeente te zijn. 

College van Diakenen 

Verantwoording maand mei 
De volgende collectes zijn ontvangen in 
de maand mei 2020
03-05  Eigen diaconie  € 1497,42
10-05  Open Doors  € 466,15
17-05  Opvang/hulp ont- € 424,31
 heemden Colombia
24-05  St. De Vluchtheuvel € 516,59
31-05  Libanon  € 1000,40

De volgende giften zijn ontvangen van 
gemeenteleden, dit is in bovenstaand 
overzicht verwerkt:
5 x € 50,- voor de diaconie 
3 x via Cock Kroon voor de diaaconie € 150,-
2 x € 200,-
1 x € 50,- voor Open Doors 
2 x € 50,- voor Colombia 
De Vluchtheuvel € 50,-
Libanon € 50
Libanon € 250,-



“Rond de Maranathakerk”

9 september 2020 17

De volgende giften zijn rechtsreek over-
gemaakt door gemeenteleden
Actie KIA Colombia € 100,-
Tears € 100,-

Verantwoording maand juni
De volgende collectes zijn ontvangen in 
de maand juni 2020
07-06 Mbuti in Congo € 591,24
14-06  Diaconie  € 664,23
21-06 Wycliffe  € 519,55
18-06 De Herberg  € 599,56

De volgende giften zijn ontvangen van 
gemeenteleden, dit is in bovenstaand 
overzicht verwerkt:
2 x een gift voor Mbuti in Congo € 150,-
2 x een gift via Cock Kroon voor Eigen 
Diaconie € 150,-
3 x een gift voor Eigen Diaconie € 
242,25
1 x een gift van € 100,- voor Wycliffe 
€ 100,-
2 x een gift voor De Herberg € 150,-

Verantwoording maand juli
De volgende collectes zijn ontvangen in 
de maand juli 2020
05-07  Bestemming Jeugd  € 315,00
12-07  De Instap  € 397,38
19-07  Manege z. Drempels € 421,22
26-07  Ouderen Moldavie  € 439,88

De volgende giften zijn ontvangen:
1 x Gift voor Libanon € 2000,-
1 x gift van een dankbaar echtpaar voor 
Libanon € 250,-
1 x Gift voor Manege zonder Drempels, 
€ 50,-
is verwerkt in bovenstaand overzicht.
1 x Gift via Rina Klomp voor de tuin van 
de pastorie € 50,-
1 x Gift via Rina Klomp voor de Diaconie 

€ 50,-
1 x Gift via Carolien van Zijl van een 
gemeentelid, € 20,- bestemd voor de 
Diaconie
Bloemenpotje juli 2020 € 54,55

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

College  Kerkrentmeesters 

Verantwoording collecten  
De volgende collectes zijn ontvangen 
in de maand juni, juli en augustus 2020. 

31-05 1x  €  346,81 
07-06 1x  €  425,89 
14-06 1x  €  219,18 
21-06 1x  €  583,03 
28-06 1x  €  363,74 
05-07 1x  €  367,82 
12-07 1x  €  318,14 
19-07 1x  €  339,96 
24-07 1x  €    90,65 
26-07 1x  €  332,66 
02-08 1x  €  222,78 
09-08 1x  €  315,98 
16-08 1x  €  455,36 

De collecte van 21 juni 2020 was bestemd 
voor Nederland Zingt, als dank voor het 
gebruiken van de liederen in onze ere-
diensten.  Bovengenoemd    bedrag  van 
€ 583  is ook overgemaakt en hier-
voor hebben wij een bedankbrief van 
de Evangelische Omroep ontvangen.  

Wij hebben collectebonnen voor een be-
drag van € 20 ontvangen als gift voor de 
kerk. Via de heer Kroon hebben wij de 
volgende    giften  ontvangen van    1 
x € 50,-,  2 x € 20,- en 1 x  € 100,-. Via 
de heer Van den Top  € 10,- en via me-
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vrouw Hazeleger € 50,-. Alle giften zijn 
bestemd voor de kerk. 

Hartelijk dank voor de collecten en gif-
ten van de afgelopen maanden, die wij 
op verschillende manieren 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  aanleg van 
de tuin door de werkgroep Groene 
Kerk. Met de GIVT app en via overboe-
kingen met de bank is voor 31 mei 2020  
€  157,75 voor  28 juni 2020 € 207,13 
en voor 26 juli 2020  € 109,60 binnen-
gekomen. De opbrengst van 30 augus-
tus 2020 is nog niet bekend. De tussen-
stand komt hiermee op € 1.501,21. De 
volgende derde collecte wordt gehouden 
op 27 september 2020. 

Namens College van 
Kerkrentmeesters hartelijk bedankt voor 
uw gaven in welke vorm dan ook. Henk 

van Voorst, penningmeester 

Vorming en Toerusting

Samen op reis: Meditatie
“Door zijn geloof ging Abraham, toen 
hij geroepen werd, gehoorzaam op weg 
naar een plaats die hij in bezit zou krij-
gen, en hij ging op weg zonder te weten 
waarheen.” (Hebreeën 11: 8) Wat inspi-
reert ons om iets nieuws te beginnen? 
Een nieuwe baan, een nieuw leven als 
je gaat trouwen, een baby als je ouders 
wordt of zelfs nieuw inzicht in het leven 
zoals we dat kennen na Covit-19. Zelfs 

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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als je aan een nieuwe reis begint, we-
ten we dat het geen business as usual 
kan zijn. Bij het starten van een nieuwe 
reis in het leven hebben we geen Google 
Maps of een lokale GPS ter beschikking. 

Zo weten we ook niet hoe de wereld of 
Nederland of zelfs de Maranathakerk er 
in de toekomst uit zullen zien, hoewel 
we het er met z’n allen over eens zijn 
dat alles anders zal zijn. Maar we weten 
dan ook nooit wat de toekomst brengt. 
Toen we geboren werden, wisten onze 
ouders niet wat er van ons zou worden 
en wij ook niet toen we van school gin-
gen. Zelfs als we toen carrière hadden 
willen maken, was er geen zekerheid 
dat we uiteindelijk zouden bereiken wat 
we wilden en dat geldt voor vandaag de 
dag nog meer. Futuristen en waarzeg-
gers krijgen zelden gelijk. We weten dat 
acties van vandaag hun gevolgen zul-
len hebben voor morgen en we kunnen 

misschien nauwkeurige voorspellingen 
doen over het weer, maar we kunnen 
niet anticiperen op alle variabelen die 
onze toekomst zullen vormgeven, zoals 
een virus dat uitbarst in Wuhan. Als we 
door het leven reizen, leren we erop te 
vertrouwen dat God bij dat proces be-
trokken is. Wij als Maranathagemeente 
geloven dat God ons stap voor stap 
leidt. We moeten allemaal leren leven 
met onzekerheden zoals we ook allemaal 
naar het onbekende moeten reizen. 

Die onzekerheid en dat onbekende 
staan centraal in het bijbelverhaal over 
Abraham en staan in het christelijk ge-
loof centraal voor ons allemaal. Abraham 
was een man die geloofde dat hij door 
God was geroepen om het onbekende 
in te gaan. We weten heel weinig over 
Abraham tot de dag dat God hem riep. 
We weten dat hij de zoon van Terah was 
die uit de plaats Ur van de Chaldeeën 



“Rond de Maranathakerk”

20 Rond de Maranathakerk

kwam, dat hij een broer had die Nahor 
heette, getrouwd was met Sarah die kin-
derloos was, en dat ze in Haran woon-
den, een oude Kanaänitische stad bij de 
rivier de Eufraat in Mesopotamië.
Dat is het! Dus hoe en waarom riep 
God deze man om de grondlegger van 
het volk van God te worden en uitein-
delijk van de drie Abrahamitische ge-
loven, het jodendom, het christendom 
en de islam? En waarom begon Matteüs 
zijn evangelie door ons te vertellen dat 
Jezus de zoon van David was, de zoon 
van Abraham? (1: 1) Naar alle waar-
schijnlijkheid was hij op een punt in 
zijn leven beland, een midlifecrisis zo je 
wilt, toen hij de betekenis en het doel 
van zijn leven in twijfel begon te trek-
ken en hij steeds meer gedesillusioneerd 
raakte door de beschikbare antwoorden 
en de levensstijl van de welvarende in-
woners van Haran. 
Er moet meer in het leven zijn dan 
een gezin stichten en geld verdienen. 
Abraham was klaar voor een verandering 
van richting, een nieuwe manier van 
leven, geïnspireerd door zijn groeiend 
geloof in een God die groter was dan de 
goden van de naties. Deze God was de 
enige levende God, de schepper van de 
kosmos, vastberaden over onze mense-
lijke bestemming, niet blind voor ons lot 
of onderworpen aan veranderende stem-
mingen zoals het weer, maar betrouw-
baar en toegewijd aan het welzijn van 
de wereld. Abraham was bereid om de 
roeping van deze God te gehoorzamen 
om het bekende achter zich te laten en 
naar het onbekende te reizen en de stad 
waar hij woonde en zijn vorige leven de 
rug toe te keren en de wildernis in te 
trekken om Gods doel voor hem en zijn 
gezin te ontdekken. Zoals de brief aan 

de Hebreeën (11:8) het zegt: “hij ging 
op weg zonder te weten waarheen” 
Maar één ding is zeker. Zoals Paulus 
eeuwen later zou schrijven (Romeinen 
4:3), bracht Abrahams gehoorzame ge-
loof hem in een persoonlijke relatie met 
God en met het doel dat God met hem 
voor ogen had. Dat is de kern van ons 
jaarthema: “Samen op reis”. Als we ons 
afvragen wat het nieuwe jaar voor ons 
in petto heeft blijven we nog steeds ge-
lovigen die hoop zoeken. 
Deze reis ondernemen we samen als 
een spirituele familie. Op deze reis 
naar het onbekende doen we - samen - 
nieuwe ontdekkingen als we nadenken 
over maandelijks wisselende thema’s. 
Thema’s als gebed, mijn werk, onze ver-
wachtingen, onze hoop, ons gezin enz. 
Praktisch zal dit gebeuren in onze 
zondagsdiensten, in meditaties en bij-
belstudies. De Taakgroep Vorming en 
Toerusting zal ons hierbij begeleiden en 
binnenkort zal een volledig programma 
met alle thema’s beschikbaar komen. 
Moge het geloof van Abraham een voor-
beeld zijn van waar gehoorzaamheid je 
kan brengen en moge de liefde en lei-
ding van God ons een spannende reis 
geven. Een reis vol verrassingen, nieuwe 
ontdekkingen en hernieuwd geloof in 
onze heer Jezus Christus.

Ds Jacques Steenkamp

Nieuw Jaarthema
Samen op reis is het nieuwe jaarthe-
ma voor onze gemeente. Ds. Jacques 
Steenkamp heeft ons in de meditatie 
hier al even aan laten proeven. Dit jaar 
geven we invulling aan het jaarthema 
door iedere maand een thema te kiezen 
om ons tijdens onze reis te overdenken 
en uit te dragen. 
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Maand Thema Tekst
September 2020 We reizen samen in gebed Bid onophoudelijk 1 Tes. 5:17

Oktober 2020 We reizen vol verwachting Ja, Ik kom spoedig! Amen. Kom 
Heer Jezus! Openb. 22:20

November 2020 We reizen met hoop Op Hem hebben we onze hoop ge-
vestigd. 2 Kor. 1:10

December 2020 Onze familie dient God tij-
dens onze reis

In ieder geval zullen ik en mijn 
huis de Heer dienen. Joz.24:15

Januari 2021 We reizen met God bij ons 
werk

Je zult eten wat je werk opbrengt, 
geluk en voorspoed vallen je toe. 
Ps. 128:2

Februari 2021 We luisteren tijdens onze 
reis

Horen jullie vandaag zijn stem. 
Hebr. 3:7

Maart 2021 We reizen met dienstbare 
en barmhartige harten

Wees barmhartig zoals jullie Vader 
barmhartig is. Luk. 6:36

April 2021 We reizen met vreugde Dien de Heer met vreugde, kom 
tot Hem met jubelzang Ps. 100:2

Mei 2021 We reizen met onze gaven Aan ieder van ons is genade ge-
schonken naar de maat waarmee 
Christus geeft Ef. 4:7

Juni 2021 We reizen met ons getuige-
nis

Zoals de Vader mij heeft uitge-
zonden, zo zend ik jullie uit. Joh. 
20:21

Juli 2021 We rusten ook tijdens onze 
reis

Hij laat mij rusten in groene wei-
den en voert mij naar vredig wa-
ter. Ps 23:2

Augustus 2021 We reizen in verwondering Heer, onze Heer, hoe machtig is 
Uw naam op heel de aarde. Ps. 8:2

Iedere maand zal ds. Jacques Steenkamp 
ons door middel van een preek en me-
ditatie in de nieuwsbrief en op de site 
meenemen in het thema van de maand. 
Het jeugdwerk, de kringen, de taakgroe-
pen en colleges zullen ook met deze 
thema’s aan de slag gaan. Zo hopen we 
samen op reis te gaan. En tijdens onze 
reis gaan we God op een nieuwe manier 
leren kennen, zijn beloftes horen en 

daaruit leven. Jaweh gaat voor ons uit! 
Zoals we al eerder met jullie deelden, 
zal het programma niet als andere jaren 
in een boekje uitgewerkt worden, maar 
zult u via de nieuwsbrief, het kerkblad, 
de afkondigingen en de site op de hoog-
te gehouden worden.

We kijken met jullie uit naar een glorie-
rijk seizoen!
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Pastorale toerusting 
ouderlingen en 
pastoraalwerkers

Op donderdagavond 24 september en 15 
oktober hebben we Jeanette de Korte 
in ons midden om ons als ouderlingen 
en pastoraalwerkers toe te rusten voor 
het mooie werk wat we in de gemeente 
mogen doen. Hoe kan ik - met wie ik 
ben als persoon - Gods liefde en genade 
uitdelen aan de mensen om mij heen? 
Op deze avonden gaan we ontdekken 
hoe we het verhaal van God kunnen ver-
binden aan het verhaal van mensen en 
andersom.
De 1e avond zullen we vooral stilstaan 
bij: Hoe ontstaat er een ontmoeting  
van hart tot hart tussen het gemeen-
telid dat ik bezoek en mijzelf? Wat heb 
ik beschikbaar in deze ontmoeting van 
hart tot hart? Op de 2e avond zullen we 
met elkaar de verdieping zoeken op pas-
torale vaardigheden op basis van de vra-
gen die op de 1e avond naar voren zijn 
gekomen. En we kijken met elkaar naar 
het gebruik van de Bijbel, gebed en ma-
nieren om ontmoeting van hart tot hart 
te bewerkstelligen. De 2 avonden zijn 
een vervolg op elkaar. Daarom nodigen 
we je van harte uit om alle 2 de avon-
den te volgen en van daaruit weer opge-
bouwd en geinspireerd de gemeente te 
kunnen dienen. Ben je geen ouderling 
of pastoraal werker, maar spreekt dit 
onderwerp je heel erg aan, dan ben je 
ook van harte welkom. In verband met 
alle maatregelen rondom corona is het 
noodzakelijk om je op te geven. Dat kan 
via ouderlingen@maranathakerk.net. 
De avonden beginnen om 20.00u in de 
kerk. Vanaf 19.45 uur is er inloop met 
koffie of thee.

Filmavond: “Groeien in 
Eenheid”

Tijdens de lockdown hebben we in de 
gemeente een online cursus gevolgd 
over ‘Groeien in Eenheid’. Het boek Efeze 
stond centraal en we hebben prachtige 
lessen geleerd over onze identiteit in 
Christus als  persoon, maar ook als 
Lichaam van Christus...

Alleen hebben we elkaar niet live niet 
kunnen ontmoeten en dat vinden we 
een groot gemis! Daarom een uitnodi-
ging om samen de film ‘Overcomer’ te 
gaan kijken. Waarbij kern thema iden-
titeit in Christus is, bekeken vanuit bij-
belboek Efeze!

“Overcomer”
Van de ene op de andere dag verandert 
het leven van coach John Harrison als 
zijn basketbal-
team en gro-
te droom van 
staatskampioen-
schap door on-
verwacht nieuws 
worden verplet-
terd. 

Doordat een 
grote fabriek ge-
sloten wordt ver-
trekken honderden families uit de stad 
en moet John nadenken over hoe hij 
zijn familie kan onderhouden. 

Onwillig begint hij als coach in cross-
country, maar dan ontmoet hij een at-
leet die haar grenzen wil verleggen en 
wil rennen voor hem, ondanks haar ast-
ma. John wordt geïnspireerd door haar 
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en door een nieuwe vriend, en ondanks 
alle tegenstand beginnen ze te trainen 
voor de grootste race van het jaar. ht-
tps://youtu.be/BGyieGVn4P44

Groeien in Eenheid doen we niet alleen, 
daarom is het OPEN film avond, voor de 
gehele gemeente! Neem iemand mee om 
samen deze inspirerende film te komen 
kijken en elkaar op te bouwen in geloof, 
hoop & liefde! 

Datum : DV 18 september 2020
Tijdstip : Inloop 19.45 uur
Locatie : kerkzaal Maranathakerk
Geef je even op via Maranathakerk.net

NIEUWE cursus! Leren leven in 
de kracht van Jezus

Wat is een discipel van Jezus, wat be-
tekent het om werkelijk een volgeling/
leerling van Hem te zijn. En hoe ga ik 
dan om met mijn oude natuur die vaak 
zijn eigen gang wil gaan. Waarom heb 
ik het bloed van Jezus nodig om in vrij-
heid te leven? Wat is bekering eigenlijk 
en leven uit geloof?

Opzet cursus
De cursus start op 9 oktober met een 
verdiepingsweekend en aansluitend is 
er verwerking en verdieping via een 
dagboek, 7 lesavonden met gesprekken 
in kleine groepen. Het weekend is een 
vrijdagavondd en een hele zaterdag. De 
cursus wordt gegeven door Maaike van 
de Wetering-Wolswinkel, toeruster via 
‘Leven uit de Bron’

Verdieping
Het vervolg van de cursus bestaat uit 7 
lesavonden over het seizoen verdeeld en 
een dagboek, die je thuis doorneemt. 
Iedere avond staat er een thema centraal

Inhoud
1e bijeenkomst 14 oktober:
 Leven door de Geest
2e bijeenkomst 4 november:
 Vrucht dragen voor God
3e bijeenkomst 25 november:
 Mijn positie in Christus
4e bijeenkomst 13 januari:
 Vrij van de wet
5e bijeenkomst 10 februari:
 De vrijheid van de Geest
6e bijeenkomst 24 februari:

Leven uit vergeving en het Vaderhart 
van God

Stemmen uit het verleden  

Dietrich Bonhoeffer
(1906 – 1945)

“Alleen wie wil buigen onder de 
wet van God, mag wel eens over 

de genade praten. En alleen als de 
toorn en de wraak van God gel-

dende werkelijkheden blijven, kan 
ons hart misschien geraakt worden 
door vergeving en liefde voor de 

vijand.”
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7e bijeenkomst 17 maart:
 Als christen leven en dienen

De avonden zijn van 19.45 u inloop, 
start 20.00u tot 21.45u.

Opzet dagboek, video en groepsge-
sprekken
· Het dagboek heeft voor elke dag een 

Bijbelgedeelte, een korte uitleg, een 
uitdaging om over na te denken, een 
gebed en je eigen reactie.

· Aan het einde van de lesavond kom 
je bij elkaar in de kleine groep. Je 
bespreekt dan met elkaar wat je aan-
sprak, wat je geleerd hebt, en neemt 
tijd om voor elkaar te bidden.

Geef je op via Maranathakerk.net

Maak kennis met...

Maak kennis met: Alice Pater – 
v.d. Lagemaat (1992 

‘een ja-woord voor onderweg ……’

Wil je jezelf even voorstellen?
Hoi, ik ben Alice Pater - v.d. Lagemaat. 

Ik ben getrouwd met Patrick en we heb-
ben een zoontje van 1½ jaar, Bas. Ik 
werk parttime als kapster bij mij thuis 
en heb veel plezier in mijn werk. We 
wonen heerlijk in het buitengebied van 
Lunteren. Ik ben opgegroeid in de Oude 
Kerk in Lunteren en met ons trouwen 
hebben we samen de keuze gemaakt voor 
de Maranathakerk. En... twee weken ge-
leden heb ik in de belijdenisdienst mijn 
ja-woord aan de Heer gegeven!

Wat heeft jou ertoe gebracht belijde-
nis te doen?
Omdat ik de laatste jaren veel meer een 
levende relatie met de Heer heb gekre-
gen weet ik nu: ‘belijdenis doen is een 
ja-woord voor onderweg’. Het blijft wel 
vallen en opstaan, geloven en twijfelen, 
maar het vertrouwen is er, telkens weer. 
God is met mij. En daarom heb ik van 
harte ja gezegd.

Wat is geluk voor jou?
Eigenlijk heel veel dingen waar ik aan 
denk bij het woord geluk: m’n lieve ge-
zin, familie, vrienden, gezondheid en 
natuurlijk de belijdenis van afgelopen 
zondag. En als ik aan mijn gezin denk: 
hoe bijzonder is het om zo’n klein ke-
reltje te zien rondlopen. Wat kunnen we 
daar van genieten. En een kind verbindt 
ook heel erg. Je houdt natuurlijk van 
elkaar maar als er dan een kindje komt 
geniet je weer heel anders.

Wat is je favoriete Bijbelverhaal?
Ik heb eigenlijk niet één favoriet 
Bijbelverhaal, maar vooral de vrouwen 
in de Bijbel spreken mij aan. Een mooi 
voorbeeld daarvan vind ik Esther. Dat 
vond ik altijd al een mooi verhaal van-
wege de moed die zij liet zien en ook 
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Ruth die zo’n groot geloof had en vol 
vertrouwen met Naomi meereisde terwijl 
ze ook heel makkelijk thuis had kunnen 
blijven. Vrouwen nemen gewoon een 
belangrijke plaats in de Bijbel in. Af en 
toe heb ik het idee dat ik mezelf er ook 
wel een beetje in herken. En ik wil ook 
wel net zoals Esther moedig zijn.

Wat spreekt jou aan in de 
Maranathakerk?
Ik vind het zo gaaf dat er zo veel wordt 
georganiseerd in de Maranathakerk. Dan 
denk ik bijvoorbeeld aan de zang- en 
jeugddiensten. Ik zit zelf in de jeugd-
dienstcommissie en geniet ervan om 
daarin mee te draaien. Maar ook de 
vrouwendag kan ik heel erg van genie-
ten en veel andere dingen van Vorming 
& Toerusting. En verder: wat er allemaal 
voor de kinderen wordt gedaan, zoals 
bijvoorbeeld de kindernevendienst. Dat 
was ook één van de redenen dat we voor 
de Maranathakerk hebben gekozen.

Wat vinden collega’s, familieleden of 
vrienden jouw grootste toegevoegde 
waarde in een team of groep?
Dat vond ik best wel een lastige. (Alice 
mocht deze vraag van tevoren even in-
zien en dacht: ik vraag het ze gewoon 
via de familieapp). En wat kwam eruit? 
Enthousiast, eerlijk, sfeermaker, open. 
Over dat laatste zei iemand: ´doordat 
jij zo open bent worden ook anderen 
sneller open’ En dat geldt andersom ook 
voor mezelf. Ik geef me ook makkelij-
ker als een ander open is naar mij toe. 
In onze Bijbelstudiegroep delen we ook 
heel veel met elkaar. En ondanks dat we 
allemaal heel verschillend zijn ontdek-
ken we ook dat we elkaar nodig hebben.

Wat ontroert jou?
Moedige mensen en dan met name men-
sen die voor hun geloof durven uitkomen 
ook al zijn de situaties daar helemaal 
niet uitnodigend voor. Bijvoorbeeld in 
de film ‘Run the race’ die ik pas gezien 
heb waarin iemand via allerlei omwegen 
en moeilijkheden tot geloof komt, ja, 
dat ontroert mij. Maar ook een mooi lied 
in de kerk of mijn zus die in de belijde-
nisdienst zong. Als ze me toen aankeek 
was ik weg...

Hoe ziet jouw ideale dag eruit?
De zondag vind ik een heerlijke dag. 
Dan is Patrick thuis. We gaan samen 
naar de kerk. Bas vindt het ook super 
bij de oppasdienst. Daar geniet hij van. 
En dan na de kerk een lekker bakje kof-
fie, thuis of bij familie of vrienden en 
verder die dag lekker keuvelen. En door-
deweeks vind ik het ook lekker om thuis 
een beetje te rommelen met het kleine 
mannetje om me heen. Of even samen 
er op uit.
En... waar we ook elk jaar naar uitkij-
ken:  op wintersport met m’n ouders en 
de rest van de familie: heerlijk!

Stel, je mag voor zondag een lied op-
geven in de kerk, wat wordt het?
Ik vind heel veel liederen mooi, maar 
ik zou dan kiezen voor Opwekking 618: 
‘Jezus, hoop van de volken’.... Prachtig, 
belijdend lied.

Bert Hazeleger

Groene kerk

Voortgang opknappen kerktuin
In ons laatste bericht over het opknap-
pen van de kerktuin hebben we gemeld 
dat we in 2020 de grond zouden ver-
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beteren en een klein deel alvast be-
planten. Deze plannen zijn iets gewij-
zigd omdat de kosten oplopen. Wij als 
werkgroep Groene Kerk streven naar een 
leuke, duurzame tuin. Hierbij wordt re-
kening gehouden met de afwatering, 
een goed bodemleven, insectvriendelijk, 
een plekje voor mens en dier en zoveel 
mogelijk onderhoudsvrij. 

Om dit allemaal te realiseren hebben 
we contact gezocht met de gemeente 
Ede om in aanmerking te komen voor 
subsidie. Deze onderhandelingen gaan 
in samenspraak met de organisatie 
“Steenbreek” die ingezet wordt door de 
gemeente Ede. Om zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor dit project wordt er 
maandelijks gecollecteerd voor het op-
knappen en verduurzamen van de kerk-
tuin. Nu willen we ook nog proberen om 
een extraatje binnen te halen d.m.v. de 
bon die iedere bewoner in de gemeente 
Ede ontvangt via Ededoet.nl. 

In week 38 ( 14-20 sept a.s.) worden 
de bonnen weer uitgegeven. We willen u 
vragen of u uw bon wilt doneren aan ons 

project. U ziet hier in de toekomst iedere 
zondag het resultaat van! Dit idee werd 
in werking gezet net voor het uitkomen 
van het kerkblad en de bonnen. In deze 
korte tijd is het niet mogelijk om een 
Initiatief bij de gemeente ingediend en 
goedgekeurd te krijgen. Daarom vragen 
we u om uw bon nog even te bewaren 
tot de tijd dat dit rond is. We zullen u 
zo snel mogelijk via de afkondigingen 
en de website informeren als u voor ons 
doel kunt doneren. We doen ons best om 
iets moois te realiseren en daar hebben 
we uw hulp bij nodig!

Alvast onze dank,
Werkgroep Groene Kerk.

Mededelingen

Teken van hoop
Sinds een jaar of 5 heb ik een afdakje 
in mijn tuin. Dat heb ik gemaakt om to-
maten te kunnen kweken ,op advies van 
een vriend, zijn stelling was als je to-
maten wilt verbouwen dan moet je dat 
doen,onder een afdak om de planten te 
beschermen tegen fytoftora(bladziekte). 



“Rond de Maranathakerk”

9 september 2020 27

Achter tegen de schutting wand heb ik 
toen een druif geplant, inmiddels is 
deze uitgegroeid tot een wijnstok van 
ongeveer 20 mtr. Hieraan komen ieder 
jaar weer nieuwe ranken, de oude snoei 
ik eind van het seizoen helemaal terug. 
Aan iedere rank laat ik 1 tros zitten de 
rest snoei ik weg, regelmatig snoei ik 
ook de ranken terug zodat de druiven 
maximaal gevoed worden. Om de drui-
ven te beschermen tegen vogels en wes-
pen, heb ik er een net omheen gemaakt. 
Begin van de corona tijd was ik soms 
was gedeprimeerd, dan ging ik naar mijn 
druiven wring kijken en zag hoe de stok 
begon uit te botten en in een paar we-
ken  heeft de rank een lengte van meer 
dan een meter. God laat zien dat hij de 
natuur niet vergeet en hoeveel temeer 
zijn wij in zijn ogen. Jezus gebruikte 
ook de wijnstok als voorbeeld om uit te 
leggen hoe God de vader om gaat met 
ons, om zo zijn kinderen te laten groei-
en in het geloof, Joh. 15:1-8. 

Op de foto,s kun je het resultaat zien, re-
gelmatig snoeien geeft mooie vruchten.

Andries van den Top

Israël-avond Goede Herderkerk
Zoals het er nu uitziet kunnen we DV 
donderdagavond 17 september, de avond 
vóór Rosh Hasjana (Joods nieuwjaar), 
een Israël-avond organiseren in grote 
kerkzaal van de Goede Herderkerk, Jan 
Seppenplein 70 te Barneveld. Voor deze 
avond is het echtpaar Gertruud en Jan 
Bakker uitgenodigd om te komen spre-
ken. Zij zullen ons meenemen naar het 
begin van de Tora, Genesis 1, de blauw-
druk van ons leven: Hoe kun je Genesis, 
of Bereshiet zoals het eerste bijbelboek 
in het Hebreeuws genoemd wordt, lezen 
binnen een Hebreeuwse context zon-
der de grootheid van God uit het oog 
te verliezen maar wel de boodschap die 
de EEUWIGE erin geeft duidelijk te krij-
gen. “Een ontdekkingstocht met God” 
zoals Gertruud en Jan het zelf noemen. 
Gertruud is de auteur van “Dochters van 
Eva” en “De Joodse Jezus”. 

Van harte nodigen wij u uit voor deze 
avond. De avond begint om 20:00 uur. 
In tegenstelling tot voorgaande keren 
kunnen er, i.v.m. de corona-maatre-
gelen, helaas geen Israëlproducten en 
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boeken verkocht worden. De avond is 
gratis toegankelijk. Wel zal er collecte 
worden gehouden ter bestrijding van de 
onkosten. Een batig saldo zal ten goede 
komen aan een project voor of in Israël. 
In verband met de geldende corona-
maatregelen is het wel nodig om u aan 
te melden. Dit kan door een e-mail te 
sturen naar israel@hervormdbarneveld.
nl waarin u aangeeft met hoeveel per-
sonen u komt.

Israël & onze gemeente

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 
september

14 september
Interview met Jan de Jong en Jan 
Bosma over “75 jaar Vrijmaking”. Lied 
van de Week: “Kom Geest van God, en 

raak ons hart”.Column: Trudy Komdeur. 
Muzikale fragmenten. 

21 september
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: Harmen van der Meij. 
Intermezzo’s: muziek en zang. 

28 september
Gesprek met Ds. Jan van der Kolk over 
“Ouderenpastoraat in Corona-tijd” 
Lied van de Week: ‘God doet recht - psalm 
9” uit Psalmen voor Nu. Boekbespreking 
door Arie Romein van het boek OER door 
C. Oranje, G. v.d. Brink en C. Dekker. 
Zang en muziek.

5 oktober
Gesprek met Irene Waanders over “Zin 
zondag”  Lied van de Week: “Wie op uw 
woord vertrouwt, o God” Columnist Kika 
IJsselmuiden. Vocale en instrumentale 
muziek.

Volgend kerkblad
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaar-
gang 64 nr. 8 van woensdag 7 oktober 
kunt u tot en met woensdag 30 septem-
ber 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 9 september bij de 
fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 
19.30 - 20.30 uur.
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Agenda

September
Wo 09 19:00-20:00 Gebedsgroep op woensdag
 19:30 Vesper 
Ma 14 19:30 Avond voor nieuw ingekomen leden
Wo 16 19:00-20:00 Gebedsgroep op woensdag
Vr 18 19.45-22:00 Filmavond ‘Groeien in eenheid’
Wo 23 18:30-19:45 Clubs
 19:00-20:00 Gebedsgroep op woensdag
Do 24 14:30 Seniorenmiddag
Di 29 19:30-22:15 Kleine Kerkenraadsvergadering
Wo 30 19:00-20:00 Gebedsgroep op woensdag

Oktober
Vr 02 09:00 Gebedsgroep op vrijdagochtend
 18:30-19:00 Verkoop collectebonnen
Di 06 19:30-22:00 Vergadering College van Kerkrentmeesters
 19:45-21:30 Bijbelgesprekskring 50+
 19:45-00:00 Bijbelgesprekskring De Bron
Wo 07 18:30-19:45 Clubs
 19:00-20:00 Gebedsgroep op woensdag

Vandaag lezen wij

September
wo 09 Matteüs 19:10-15
do 10 Matteüs 19:16-22
vr 11 Matteüs 19:23-30
za 12 Exodus 31:1-18

zo 13 Exodus 32:1-14
ma 14 Exodus 32:15-35
di 15 Exodus 33:1-11
wo 16 Exodus 33:12-23
do 17 Exodus 34:1-18
vr 18 Exodus 34:19-35
za 19 Psalm 145

zo 20 Daniël 1:1-21
ma 21 Daniël 2:1-12
di 22 Daniël 2:13-23

wo 23 Daniël 2:24-35
do 24 Daniël 2:36-49
vr 25 Daniël 3:1-12
za 26 Daniël 3:13-23
zo 27 Daniël 3:24-30
ma 28 Daniël 3:31-4:14
di 29 Daniël 4:15-24
wo 30 Daniël 4:25-34

Oktober
do 01 Daniël 5:1-12
vr 02 Daniël 5:13-6:1
za 03 Daniël 6:2-10
zo 04 Daniël 6:11-18
ma 05 Daniël 6:19-29
di 06 Psalm 115
wo 07 Matteüs 20:1-16
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Lockdown

Het werd van hogerhand geregeld
ontmoet elkaar niet meer aan huis.

houd afstand, wees alert
blijf het liefst gewoon maar thuis.

Bedrijven, winkels zijn gesloten
ouderen zitten eenzaam en alleen. 

Lockown legt zijn stempel
het virus is dodelijk en gemeent!

Kerken mogen niet meer open
alleen te volgen digitaal. 

Iedereen heeft ermee te maken
en het treft ons allemaal.

Maar één Deur staat wijd open
je mag komen als je wilt. 
Er is een rijk gedekte tafel

die ieder honger stilt. 

Bij God is er geen Lockdown
kom binnen zet je neer. 

Bij Hem is er geen afstand
Hij is jouw Heiland en jou Heer!

Want de Hemel kent geen zieken
Er is geen virus of IC.

Louter vreugde, louter blijfschap
volkomen rust en vree!

Alles is volmaakt en veilig
want Jezus als de Weg.

Bedrijdt ons van elk onheil
Dat heeft Hij ons gezegd!

Els Hengstman-van Olst
.
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Blijf in contact met uw kerk
 
Het ledenregister verandert voortdurend. Door verhuizing, door geboorte en overlij-
den, door huwelijk, doop of belijdenis. De ledenadministratie probeert die verande-
ringen zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen in het register van de gemeenteleden. 
Maar dat kan niet zonder uw hulp.

In het kader van de privacywetgeving is het niet meer toegestaan dat de burgerlijke 
overheid mutaties in de Gemeentelijke Basis- Administratie van Persoonsgegevens 
(GBA), voorheen het bevolkingsregister zomaar doorgeeft aan de kerken. Tenzij u 
bij de overheid bezwaar heeft gemaakt tegen doorgifte van uw gegevens aan de 
SILA, verkrijgt de ledenadministratie de volgende gegevens van de kerkleden uit de 
gemeentelijke basisadministratie:
•	 verhuizing;
•	 naamswijziging
•	 overlijden
•	 begin-	en	einddatum	van	een	huwelijk	of	geregistreerd	partnerschap	(maar	geen	

aanduiding van de burgerlijk staat zelf).

De gegevens die sindsdien niet meer doorgegeven worden zijn onder andere:
•	 geboorte
•	 scheiding
•	 wijziging	in	de	gezinsrelatie

Om het ledenbestand up-to-date te houden vragen wij u of u de 
ledenadministratie wilt informeren over zaken die wij niet meer 
automatisch ontvangen. Vult u daarvoor het formulier in op de 
achterzijde van deze toelichting.

Onze Maranathakerk wil graag met u in contact blijven. Blijf 
daarom in contact met uw kerk (ledenadm.mkl@gmail.com).
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ACCOUNTANCY

 BEDRIJFS-
FINANCIERINGEN

BEDRIJFSADVIES

AUDITORS

Uw partner in ondernemen          www.onderweegsdegroot.nl

LUNTEREN
Boslaan 21

6741 DJ Lunteren

T (0318) 484 441

E lunteren@

onderweegsdegroot.nlBezoek onze vestiging in Barneveld, Ermelo, Hattem of Lunteren.

BELASTINGADVIES

ARBEIDSZAKEN

Kapteijnstraat 3  3771 CA Barneveld  
0342-421633         info@dewedloop.nl

bijbels

boeken

muziek 

films

cadeau-artikelen

wenskaarten

www.dewedloop.nl

Kapteijnstraat 3 • 3771 CA Barneveld • 0342-421633

 “En laten wij met volharding 
de wedloop lopen die voor ons ligt.”  Hebreeën 12:1

S
in

d
s
 1

9
3
4

www.bouwbedrijfklomp.nl

info@bouwbedrijfklomp.nl

Ervaar kwaliteit en vakmanschap!

Kauwenhoven 27  

6741 PW  Lunteren

Blijf in contact met uw kerk

Ik geef de volgende verandering aan de ledenadministratie door:

Mijn naam en voorletters:
Geboortedatum:
Huidig adres:
Postcode / woonplaats:
Telefonisch te bereiken via:

Geboorte
Voornamen:
Roepnaam:
Achternaam:
Geboortedatum/-plaats:
Namen ouders:

Huwelijk, geregistreerd of overig partnerschap
Soort verbintenis en datum:
Naam partner:
Geb.datum/plaats:

Wijziging gezinssamenstelling
Wat is gewijzigd:
Wie betreft het:
Geboortedatum(s):

Vertrek; ik:
O zeg mijn lidmaatschap van de Maranathakerk op.
O wordt lid van de gemeente:
O will (voorkeur) lid van de Maranathakerk blijven.

Abonnement kerkblad
O wenst een abonnement
O zegt het lopende abonnement op d.d.:

Wilt u dit formulier:
Posten in het postvak ‘Ledenadministratie’ in de consistoriekamer van de 
Maranathakerk (dit vak zit geheel linksonder) óf opsturen per email naar ledenadm.
mkl@gmail.com. Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op http://www.maranatha-
kerk.net/startpagina/kerkrentmeesters/ledenadministratie
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www.rijksenuitvaartzorg.nl

Vallei & Rijn

RIJKSEN
UITVAARTZORG

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

Veenweg 78 - Lunteren
Tel. 0318-613502 - Mob. 06-51714522

www.nicorodenburg.nl

Kauwenhoven 40, Lunteren (industrieterrein De Stroet)  |  0318 482 348
info@goormetaal.nl  |  www.goormetaal.nl  |  www.stalendeuropmaat.nl

Metaalbewerking  |  Montage  |  Lassen van staal, rvs en aluminium
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www.rijksenuitvaartzorg.nl

Vallei & Rijn

RIJKSEN
UITVAARTZORG

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

Veenweg 78 - Lunteren
Tel. 0318-613502 - Mob. 06-51714522

www.nicorodenburg.nl

Kauwenhoven 40, Lunteren (industrieterrein De Stroet)  |  0318 482 348
info@goormetaal.nl  |  www.goormetaal.nl  |  www.stalendeuropmaat.nl

Metaalbewerking  |  Montage  |  Lassen van staal, rvs en aluminium

Meikade 25
6744 TA Ederveen
Tel. 0318 - 487198
Mob. 06 - 22370769
Fax 0318 - 487153
info@lokhorst-hoveniers.nl

kijk ook op onze vernieuwde website:

lokhorst-hoveniers.nl
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De Stroet 32 - 6741 PT Lunteren
Tel. 0318 48 39 07 - Fax (0318 48 60 82

Email: info@toptransporten.nl

www.jbtech.nl

JBTech Veenendaal B.V. 

Lunet 16

3905 NW Veenendaal

T 0318-506134

F 0318-514556

Henk van Donkelaar Tweewielers

Dorpsstraat 172, 6741 AR Lunteren

· Reparatie

· Verhuur

· Nieuwe fietsen

· Tweedehands fietsen

Service en kwaliteit,

dat is waar ik voor strijd!

Goed 
gereedschap

is het  halve werk!
Goorsteeg 19
6741 TB Lunteren
Tel: 0318-482726
Mob.: 06-20749849    
info@bassalunteren.nl
www.bassalunteren.nl

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

Christelijke scholen voor
eigentijds onderwijs.

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

Postbus 131     /     6740 AC Lunteren     /     info@smdb-lunteren.nl     /     www.smdb-lunteren.nl

Kerkhoflaan 27, Tel.: 0318 - 482122

Tel.: 0318 - 484061, Tel.: 0318 - 487605

Postweg 7, Tel.: 0318 - 482526

Kruisbeekweg 45, Tel.: 0318 - 482204Nederwoud

De Bron

De Wegwijzer

Peuterspeelzaal 
Benjamin

EERSTE LUNTERSE BEGRAFENISONDERNEMING

W.H. Dekker
Rouwcentrum
Stijlvolle verzorging van begrafenissen. 
Verkoop grafmonumenten.

Rouwcentrum voor opbaren, 
condoleantiebezoek, 
rouwdiensten en koffietafels

Oostelijke Parallelweg 4
6741 CT Lunteren

Tel. (0318) 483 502
b.g.g. (0318) 482 323

Fax (0318) 483 752
Mob. Tel. (0620) 132832

Vrijblijvende offerte voor:

- binnen- / buitenwerk

- wandafwerking

- beglazing

Dorpsstraat 126-128
66741 AP Lunteren
Tel. (0318) 48 22 96
Fax (0318) 48 60 97
www.schildersbedrijfvandekaa.nl

www.uniplan.nl

contactadverts-Okt.-2006  16-10-2006  13:36  Pagina 12    (Zwart/Process Black Plaat)

Gas
Water
Sanitair
C.V.

Zinkwerk
Dakbedekking

Sfeerverwarming

Thorbeckestraat 5
6741 XG Lunteren

Tel.  0318 - 624337
Mob. 06 27 23 51 75
www.rvandenberg.nl
info@rvandenberg.nl

Gas
Water
Sanitair
C.V.

Zinkwerk
Dakbedekking

Sfeerverwarming
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6741 XG Lunteren
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www.rvandenberg.nl
info@rvandenberg.nl
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Dorpsstraat 187 - 6741 AG  Lunteren
Tel. (0318) 48 44 00 - Mobiel (06) 30 70 96 33

www.antwoordservice.nu

Wij zijn het gezicht
achter jouw telefoon.
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Monuta Hofrust 
Uw uitvaartverzorgers:
Bettine van der Laan 
Diederick Truin
Rinske Blok - van Middendorp

T  0318 414 620
E  info@monutahofrust.nl
I   www.monutahofrust.nl

Wij zijn er
voor u.

   Team Monuta Hofrust

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

Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs ‘De Triangel’’ • Directeur Klazien van der Vlist-Wolfswinkel
Kerkhoflaan 29 Lunteren • 0318 - 487271 • directie@cnsdetriangel-lunteren.nl • www.cnsdetriangel-lunteren.nl

Al méér dan 25 jaar een vaste waarde in de Lunterse gemeenschap!

Enkele kernelementen uit ons beleid:
• Aandacht voor normen, waarden, rust en structuur
•	 Een	plek	waar	ieder	kind	zichzelf	mag	en	kan	zijn
• Continurooster
•	 Gezamenlijke	weekopening	en	weeksluiting,	voor	en	door	de	kinderen,	

waarbij	ouders	welkom	zijn
•	 Aandacht	voor	wetenschap,	techniek,	mediawijsheid	en	programmeren
• Gebruik van actuele lesmaterialen, iPads en de nieuwste educatieve 

software voor o.a. taal, rekenen en lezen
• Samen met Kinderopvang Partou vormt basisschool CNS De Triangel het 

Integraal Kind Centrum (IKC) ‘Nova Silva’
•	 Deze	samenwerking	heeft	tot	doel	alle	kinderen	gelijke	kansen	te	bieden	

en hun talenten in de volle breedte te kunnen ontwikkelen middels een 
doorgaande	leerlijn	van	0	tot	13	jaar

•	 Goede	beoordeling	van	inspectie	onderwijs,	na	te	lezen	op	www.cnsde-
triangel-lunteren.nl.	In	2018	hebben	we	zelfs	het	predikaat	‘Excellente	
School’ mogen ontvangen
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Wist je dat je met één muisklik op mijn webpagina 
een afspraak kunt maken met mij, jouw reisadviseur
in de buurt? 
Boeken via Personal Touch Travel staat voor: 
persoonlijk, deskundig en makkelijk! En je betaalt 
niets meer dan bij het reisbureau of wanneer je het 
zelf boekt. Ervaar het zelf!
jolanda.methorst@personaltouchtravel.nl

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

* Strandvakanties

* Rondreizen

* Stedentrips

* Wintersport

* Cruises

* Actieve vakanties

* Teambuilding

* Huwelijksreizen

* Treinreizen

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

* Strandvakanties

* Rondreizen

* Stedentrips

* Wintersport

* 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”    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


