
MEDITATIE
Mensen op weg

Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, 
waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw 

die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten 
van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta 

werd helemaal in beslag genomen dor de zorg voor haar gasten. Ze 
ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster 

mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ 
De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je 

veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel 
gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’ (Lucas 10:38-42 )

De zomer vakantie staat voor velen 
van ons weer voor de deur. Even 
op adem komen, even los van de 
dagelijkse verplichtingen en het 
eeuwige “moeten”. Hoe kan het zo 
zijn dat wij ons voortdurend laten 
regeren door de agenda en alle ver-
plichtingen? Zelfs zoiets groots als 
een wereldwijd virus remt dat uit-
eindelijk niet af. 

‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en 
je maakt je veel te druk.’ Jezus zegt 
dit tegen Marta, die zich beklaagt 
over het gedrag van haar zus. Jezus 
zegt dit misschien vandaag ook wel 
tegen ons. Zet uw eigen naam maar 
op de plek van Marta. Waar maakt 
u zich druk over? Misschien bent 
u wel oprecht bezorgd over de toe-
komst van uw (klein)kinderen, uw 
werk, studie, de Corona-crisis of de 
klimaatverandering?  

Toch zegt Jezus: ‘Er is maar één 
ding noodzakelijk, Maria heeft het 
beste deel gekozen, en dat zal haar 
niet worden ontnomen.’ Maria luis-
tert naar zijn woorden. Luisteren 
wij nog naar de mensen om ons 
heen? Of is ons oordeel al klaar? 
Luisteren wij nog naar God en zijn 

woord? Zowel de vakantietijd als 
ons dagelijks leven laten ons zien 
wie wij zijn. Op vakantie zijn we 
vaak vooral bezig met onze eigen 
interesses. In het dagelijks leven 
hebben wij juist veel te maken met 
verplichtingen vanuit de verwach-
tingen van andere mensen om ons 
heen. Zo is ons leven: aan de ene 
kant kunnen wij zelf keuzes ma-
ken in vrijheid. Aan de andere kan 
hebben we rekening te houden met 
anderen, dat geeft een sterke ver-
bondenheid. Zowel de vrijheid als 
de verbondenheid hebben wij bei-
de nodig. 

Marta kiest voor de verbonden-
heid, Maria voor de vrijheid. Het 
gaat om de balans. Je kunt niet al-
tijd voor een ander zorgen. Als wij 
de komende weken de tijd krijgen 
om tot rust te komen zijn wij ook 
welkom om net als Maria aan de 
voeten van de Heer te komen zit-
ten en te luisteren naar Zijn woor-
den. Hij is het die rust en vrede en 
echte vrijheid geeft. 

Fijne zomermaanden toegewenst.  

• Giel Stomphorst
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Voor de collectes die 
horen bij diensten 
in de zomerperiode 

kunt informatie 
vinden in de digitale 
nieuwsbrief en op de 

website. 

 PASTORAAT
In Memoriam – Hendrik van Polen
In de vroege ochtend van vrijdag 18 juni jl. kwam er een einde aan het 
leven van Hendrik van Polen, hij overleed op de hoge leeftijd van 92 jaar. 
Na zijn verjaardag op 3 juni jl. werd duidelijk dat zijn lichaamskrachten 
snel minder werden. Heel bewust zag hij af van verdere medicatie en 
bereidde hij zich voor op het naderende levenseinde. 

De lange levensweg van Henk van Polen was er een met hoogte en diep-
te. Een enorme slag was het plotselinge overlijden, op jonge leeftijd, van 
zijn vader. Dit zorgde ervoor dat Henk al op jonge leeftijd medeverant-
woordelijk werd voor het draaiende houden van de boerderij. Na zijn 

PASTORAAT
Huwelijk Cheyenne Schimmel en Berry Buitink 
Donderdag 5 augustus is het dan eindelijk zo ver. Cheyenne en Berry zeg-
gen volmondig JA tegen elkaar. Door corona is jullie huwelijk een paar 
keer uitgesteld. Wat hangt de trouwjurk al lang in de kast! Maar op 5 
augustus zijn jullie gelukkig man en vrouw. De zegen over jullie huwelijk 
willen jullie vragen om 14:00 uur in de Andrieskerk te Amerongen in een 
dienst waarin dominee Pim Verhoef hoopt voor te gaan. 

Cheyenne en Berry wonen aan Werftweg 4 te Wekerom. Vorig jaar hebben 
jullie meegedaan aan de Pre Marriagecourse. Gelovig en zoekend hoe je 
handen en voeten kunt geven aan je geloof. Mooi om jullie zo samen bezig 
te zien. Psalm 32 vers 10 zegt “Stel je vertrouwen op God want wie op Hem 
vertrouwen, omringt Hij met liefde.” Wat een prachtige belofte. 

We wensen jullie een hele fijne trouwdag toe en een huwelijk waarin lief-
de en trouw hand in hand gaan.

Huwelijk Anky Hendriksen en Harmen Stroomberg
Bijna een jaar na de eerste huwelijksdatum hopen Anky en Harmen op 
vrijdag 20 augustus toch echt in het huwelijk te treden. Graag willen ze 
een zegen vragen over hun huwelijk. Maar bij het ter perse gaan van dit 
kerkblad waren alle plannen nog niet helemaal rond. We zullen de defi-
nitieve gegevens vermelden in de zomernieuwsbrief. Wel weten we dat  
dominee Ties Schutte voorgaat in deze dienst. 

Jullie toekomstige adres is Klomperweg 17. Het huis is nog niet af maar 
het wordt dan ook een compleet nieuwe woning. Fijn dat jullie mee de-
den met de Pre Marriagecourse. Harmen kwam vanwege het werk soms 
wat later maar Anky was er altijd op tijd. Tijdens de cursus kwamen jullie 
achter meer verschillen tussen jullie. Verschil in liefdestaal, verschil in 
opvoeding, niet goed of fout maar gewoon anders. En mooi om te zien 
hoe jullie in gesprek gingen over hoe jullie het samen willen doen. Blijf in 
gesprek en maak er een mooi huwelijksleven van.  Het was God die jullie 
bij elkaar bracht. Hij is de God die liefde en trouw is. 1 Johannes 4 vers 
19 zegt: “We hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.” 

We wensen jullie Zijn zegen, liefde en trouw toe op jullie huwelijkspad.

TERUGBLIK 
OPENLUCHTDIENST 
ZONDAG 18 JULI.

Zondagmiddag 18 juli jl. werd 
de tweede openluchtdienst ge-
houden op het speelveld nabij de 
Hindelaan/Haverkamp. 

In de schaduw van de bomen-
rij streken ca. 180 mensen, van 
jong tot oud, neer. Fijn om te zien 
dat we met elkaar (uit verschil-
lende kerken en woonplaatsen) 
samen één waren (en zijn!) in de 
naam van Jezus. 

Het was een mooie ervaring om 
samen liederen te zingen, te bid-
den en te luisteren naar Schrift-
lezing en verkondiging over ‘jouw 
wereld is Mijn wereld’. 

We zijn dankbaar voor de enthou-
siaste inzet van de vrijwilligers 
rondom en in deze openlucht-
dienst en zien uit naar de volgen-
de openluchtdienst op zondag-
middag 29 augustus (16.00 uur). 

Laten we de gelegenheid om sa-
men te komen niet onbenut laten 
maar elkaar juist aanmoedigen 
om samen te komen tot eer van 
onze God, tot opbouw van Zijn 
gemeente en tot uitbreiding van 
Zijn Koninkrijk
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militaire uitzending naar voormalig Nederlands-Indië 
trouwde hij met Wil van Dusschoten. Als pasgetrouwd 
stel streken Henk en Wil neer in ons dorp en al heel 
snel werden ze lid van de Hervormde Maranathakerk 
(die toen nog samenkwam in de Kapel). Door alle ja-
ren heen bleven ze betrokken op het wel en wee van 
de gemeente. Als ‘doener’ kon je Henk aantreffen in 
de tuin van de kerk of pastorie, bij de bazar of bij het 
laden en lossen van hulpgoederen voor Roemenië en 
Polen. Aangezien de Maranathakerk een belangrijke 
plaats had in zijn leven stonden we, op de dag van de 
uitvaart, een moment stil op de drempel van de Mara-
nathakerk terwijl de klokken geluid werden.

Het zingen van bekende psalmen, liederen en gezan-
gen was voor Henk bij uitstek de manier om zijn ge-
loof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te ver-
woorden. Hoewel Henk graag de regie had en hield, 
besefte hij heel goed dat het eerste en laatste woord 
was aan Hem die hemel en aarde geschapen heeft. 
Daarover zei hij treffend: ‘Als Hij mij roept, dan kom ik!’ 
Deze woorden klonken dan ook in de afscheidsdienst 
die gehouden werd op dinsdag 22 juni jl. in de aula 
van crematorium Slingerbos te Ede. 

Dochters Janke en Willy deelden herinneringen en 
ook kleinzoon Erwin leverde een persoonlijke bijdra-
ge. De liederen die we beluisterden waren ons nadruk-
kelijk aangereikt door Henk. Het lied dat klonk op de 
dag van zijn overlijden klonk ook aan het einde van 
de afscheidsdienst: ‘Vaste Rots van mijn behoud, als 
de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw schauw, waar het bloed, door U 
gestort, mij de bron des levens wordt.’ 

De lezing uit de Bijbel was gekozen uit Johannes 
11:21-28. In dit Bijbelgedeelte staan de woorden die 
het uitgangspunt vormden voor de verkondiging: ‘De 
Meester is er en Hij roept u!’ Op allerlei manieren en 
momenten in ons leven komt de indringende oproep 
en de hartelijke uitnodiging om in leven en sterven te 
vertrouwen op Hem die de Opstanding en het Leven 
is. Daarnaast is er ook de belofte uit Jezus’ mond: 
‘Wie bij Mij komt zal ik niet wegsturen’ (Joh. 6:37). 

De troost van deze belofte en de vertroosting door 
de Heilige Geest wensen we mevrouw Van Polen met 
haar hele gezin van harte toe nu zij de levensweg 
moeten vervolgen zonder deze zorgzame man, onver-
getelijke vader, stoere opa en opa opa. 

Correspondentieadres:
Schaepmanstraat 74, 6741 WV, Lunteren.

• Cock Kroon

In Memoriam – Hendrik Klomp
In de vroege nacht van vrijdag 2 juli jl. overleed in ‘De 
Honskamp’, in de leeftijd van  82 jaar, Hendrik Klomp. 
Aan zijn overlijden ging een periode van afnemende 
krachten vooraf. In de achterliggende jaren bleek zijn 
mentale en ook fysieke gezondheid erg kwetsbaar. 

Henk wist wat het betekende om depressief te zijn. 
Om deze depressies te behandelen waren soms op-
names nodig. Juist in deze tijden zochten we met el-
kaar houvast in het Woord van onze God. Psalm 130 
riep bij Henk de nodige herkenning op. Deze Bijbel-
woorden bleven hem bij, en vlak voor zijn heengaan 
begon hij zelf hier weer over te spreken. Samen met 
zijn vrouw Henny en zoon Anfred beleefden we dit als 
een kostbaar moment. 

Kostbaar zijn ook de herinneringen die in de af-
scheidsdienst op woensdag 7 juli jl. in de Maranat-
hakerk werden gedeeld. Het vroegtijdig moeten leven 
zonder ouders was voor Henk en zijn broers Gijs en 
Arie en zus Hillie geen gemakkelijke opgave. Gelukkig 
kon hij met goed opschieten met zijn overbuurmeisje 
Henny van der Mast. Deze vriendschap verdiepte zich 
en werd bezegeld toen ze elkaar, in 1962 in ‘De Kapel’ 
aan de Molenpol, liefde en trouw beloofden. 

Na een periode in Ede te hebben gewoond streken 
Henk en Henny weer neer in Lunteren. Aan de Thor-
beckestraat betrokken ze een woning. Dat wat ook 
de plaats waar ze zoon Anfred ontvingen. Gedurende 

STEMMEN UIT HET VERLEDEN

Christian Fürher (1943–2014)

‘Als Jezus mensen gezond gemaakt had,
gebood Hij hun vaak om het aan niemand

 verder te vertellen'

In de huidige samenleving, waarin succes zo 
ontzettend belangrijk is, zou men zeggen: zo’n 
genezing, zo’n succeservaring moet heel breed 
uitgemeten worden. Precies dat evenwel doet 

Jezus niet. Hem gaat het om de mens en niet om 
succes en oppervlakkige roem. 

Zo moeten we ook als kerk in alle eenvoud doen 
wat er op het moment nodig is, omwille van de 

mensen en niet om er zelf voordeel van te hebben. 
Alleen dan mogen we zegen van God verwachten 

(Uit: Geloof laat een muur vallen)
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vele jaren werkte Henk als laboratoriumanalist bij de 
NIZO te Ede. In zijn vrije tijd sportte hij graag, dit hield 
hij tot aan zijn 80e levensjaar vol. Daarnaast was hij 
ook graag buiten te vinden in de tuin of in de tuin in 
Ouddorp waar hij samen met Henny, Anfred en zwa-
ger Jan van der Mast graag neerstreek in vakanties en 
tijdens feestdagen. 

In de Maranathakerk nam Henk trouw zijn plaats in; 
zomaar verstek laten gaan op zondag was voor hem 
geen optie. Expliciet woorden geven aan geloof, hoop 
en liefde vond hij niet makkelijk, maar door te zin-
gen, te bidden, te lezen en te luisteren beaamde hij 
het Woord van God. Voorafgaande aan de begrafenis 
van Henk lazen we samen Psalm 130 en Psalm 139:1-

Geboortebericht Lukas Bouw
Op 13 mei 2021 werd er bij Harry en Annette Bouw 
een prachtige zoon geboren. Lukas is het kleine broer-
tje van de trotse grote zus Sophie. De kleine Lukas is 
het bewijs dat voor onze God niks onmogelijk is. Waar 
artsen een zwangerschap bijna ondenkbaar achten 
bleek God Harry en Annette nabij te zijn en ze dit won-
der te geven! 

Wat is het prachtige gezin dankbaar dat ze Lukas van 
hem mochten ontvangen. We wensen ze alle 4 Zijn 
zegen toe bij de opvoeding van Lukas en hopen hem 
snel te mogen ontvangen in onze gemeente!

Geboortebericht Emy van den Brink 
Op woensdag 19 mei is Emy geboren. Dankbaar en 
trots zijn Stefan en Arinda van den Brink met hun 
mooie gezonde dochter en lief zusje voor Tygo. Op 
het geboortekaartje staat; dankbaar als ik naar jou 
kijk, puur en onschuldig, krachtig en breekbaar tege-

lijk, een Godsgeschenk. We hopen dat Emy haar hele 
leven de kracht en liefde van de Heere  zal ervaren en 
mogen delen met de mensen om haar heen.  

Wij wensen jou, Emy, je ouders en broertje  God’s lief-
de en zegen toe.

Geboortebericht Fenna Bos
Op 7 juni jl werd het gezin Bos van de Oranjestraat ver-
blijd met de geboorte van dochter Fenna Rikje. Fenna 
is het kleine zusje van Koen en Bente. Op het geboor-
tekaartje lieten de ouders, Jan en Rianne, het volgen-
de weten: Adem, liefde en leven zijn door Hem aan jou 
gegeven. Daar spreekt dankbaarheid aan onze God 
uit. We wensen jullie Zijn zegen toe bij de opvoeding 
van Fenna. Dat zij in haar jonge leven al mag ontdek-
ken dat ze een geliefde dochter van Onze Vader is.

Geboortebericht Anna Heijting
Op zaterdag 19 juni zijn Mark en Reijnanda Heijting 
trotse ouders geworden van hun prachtige dochtertje 
Annette, zij noemen haar Anna. Het is hun eerste kind-
je en ze is zo geliefd, waardevol en kostbaar. 
Op het geboortekaartje staat:  Onze liefde heeft 
handjes en voetjes gekregen.
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd, wij 
wensen jullie gezin God’s liefde en zegen toe.

Huwelijken
Helaas hebben Anjo van Egdom en Natascha Plate 
hun geplande huwelijk van 16 juli ivm corona moeten 
verzetten naar een nader te bepalen datum. 

Anky Hendriksen en Harmen Stroomberg, die vorig 
jaar hun huwelijk vanwege corona hebben verzet, ho-
pen nu 20 augustus te trouwen. De huwelijksinzege-
ning zal plaatsvinden in het Witte Kerkje om 15:00 uur. 

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

gedacht wordt!



12. In deze Bijbelgedeelten lezen we over hoogte en 
diepte, onzekerheid en vertrouwen, je verloren en je 
gekend weten. Te middel van al deze (geloofs)ervarin-
gen worden we, door middel van het Evangelie, uitge-
nodigd om te hopen op Jezus Christus die Zijn leven 
gaf voor de hele wereld (Joh. 3:16). 

Deze hoop wensen we Henny, Anfred, familie Klomp 
en familie Van der Mast van harte toe nu zij hun le-
vensweg moeten vervolgen zonder man, vader, broer, 
zwager en oom. 

Correspondentieadres:
fam. Klomp, Thorbeckestraat 9, 6741 XG, Lunteren. 

• Cock Kroon
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Huwelijksjubileum.
Op 30 juni jl. waren Kees en Dita Mastenbroek 40 jaar 
getrouwd. Dankbaar met kinderen en kleinkinderen 
hebben ze dit deze dag gevierd. Beiden zijn dit jaar 
ook 60 geworden. Alle reden om stil te staan bij zo 
veel mijlpalen. Corona maakte het echter niet moge-
lijk om heerlijk op reis te gaan. Maar toch kijken ze 
dankbaar terug op een kostbare feestelijke dag die 
ze klein vierden. Kees is dagelijks te vinden, samen 
met zijn zoon Gerwin, bij Mastenbroek Auto`s aan de 
Dorpsstraat. Dita heeft jaren in de zorg gewerkt. Tot 
de zorg voor haar moeder zo intensief werd dat ze er 
voor koos om volledig mantelzorger te worden. 
Nu moeder in de Honskamp verblijft is voor Dita de 
zware zorg voorbij. Maar juist nu heeft ze zelf weinig 
energie en puf meer over. Gelukkig gaat het al wel 
weer de goede kant op. Jullie hebben duidelijk Gods 
trouw ervaren in jullie leven. Ook toen Kees ziek werd 
maar gelukkig weer herstelde. 

We wensen jullie alle goeds en nog vele gezonde en 
gezegende jaren toe samen. 

Jubileum 60 jaar getrouwd.
Op 14 juni 2021 waren de heer en mevrouw Masten-
broek 60 jaar getrouwd. Wat een mijlpaal. Het echt-
paar Mastenbroek is dan ook samen met hun kinde-
ren en kleindochter dankbaar voor zoveel jaren met 
elkaar. Na 3 jaar verkering is het echtpaar getrouwd 
op 14 juni 1961. Een neef van het bruidspaar heeft 
hen getrouwd in de Oude kerk in Barneveld, ds. Jan 
de Hoed. Na het huwelijk hebben ze in Barneveld  in-
gewoond met 3 kamers tot hun beschikking. Daar zijn 
hun dochter en zoon geboren en werd de slaapkamer 
wel erg vol. In 1967 is de familie verhuisd naar een 
eigen woning. In 1970 heeft de heer Mastenbroek het 
Timmerbedrijf Mastenbroek van zijn vader overgeno-
men. Dit bedrijf is in 2000 weer overgaan naar hun 
zoon. De heer Mastenbroek is 37 jaar vrijwilliger ge-
weest bij de brandweer in Barneveld, mevrouw Mas-
tenbroek deed bezoekwerk in  Norschoten. 

Ze kijken dankbaar terug op een actief leven, waarbij 
ook zij vreugde en zorg over gezondheid hebben mee-
gemaakt. 

In 1992 is de familie overgestapt naar de Maranatha-
kerk in Lunteren maar wel blijven wonen in Barneveld. 
Op 14 juni 2021 hebben ze in kleine kring, samen met 
familie en vrienden feest gevierd bij de Heihut. 

We wensen dit diamanten bruidspaar Gods zegen toe 
voor de toekomst, dat Hij jullie omringt met Zijn liefde 
en trouw bij alles wat er nog op jullie levenspad komt.

OMZIEN NAAR ELKAAR
Mevr. Tea Schut (Dorpsstraat 162, 674 AR) kwam 
tijdens haar vakantie ten val met de fiets. Hierbij 
liep ze een schouderbreuk op. Of de breuk zich 
op een natuurlijk manier goed zal herstellen is 
nog de vraag. 

Na een eerdere schouderbreuk is dit een fikse 
tegenvaller voor Tea en Wim. Desondanks zijn 
ze dankbaar voor liefdevol medeleven in allerlei 
soorten en smaken. 

Dhr. Cor van ’t Loo (Dorpsstraat 98, 6741 AN) 
is en blijft erg kwetsbaar. De zorg intensiveert 
en op verschillende momenten van de dag zijn 
meerdere handen aan het bed nodig. 

Mevr. Leny van de Pol - van Ooij (Spoorwiel 16, 
6741 ZK) kwam na een periode van revalidatie 
in Norschoten weer thuis in haar vertrouwde wo-
ning te Lunteren. 

Hopelijk doet deze thuiskomst haar fysiek en 
mentaal goed. 

Mevr. Jolanda van Eck – Verschuur (Van den 
Hamhof 9, 6741 EW) onderging een longopera-
tie in het ziekenhuis te Nijmegen. Het betrof een 
zware ingreep waarvan de uitkomst, voorafgaan-
de aan de operatie, nog onzeker was. 

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat verdere 
nabehandeling gelukkig niet nodig is. De dank-
baarheid bij haar, Johan en dochters Melanie en 
Carmen is groot. 

Groot was de schrik bij Dini Hendriksen (Hoot-
senstraat 26, 6744 AJ, Ederveen) toen ze recent 
opnieuw getroffen werd door een TIA. Een korte 
ziekenhuisopname was nodig. 

Hopelijk zal de deze zomerperiode in het teken 
staan van herstel.  
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EEN KAARTJE NAAR…
Een meelevende groet aan onze gemeenteleden 
zal hen zeker goed doen. 

In de Honskamp (Dorpsstraat 25, 6741 AA) te Lun-
teren verblijven:
mevr. Mevr. D. van Doorn - van den Brandhof
mevr. D.A. Prins – Baar (k.005); 
mevr. W.J.S. van den Dikkenberg – Sluijter (k.023);
mevr. J.J. van den Hudding – Diepeveen (k.202); 
mevr. W.J. Harkema - van Heerdt (k.217); 
mevr. Klomp – van de Mast (k.22); 
mevr. T. Bos (k.002); 
mevr. C. Romeijn – Kammeraat (k.111); 
mevr. M. Leenders – Hendriksen (k.21); 
mevr. J. Wolff - van Raaij. 

In Norschoten, locatie Drostendijk (Klaverweide 1b 
3773 AW Barneveld) verblijven:
mevr. H. Brouwer - van ’t Land
dhr. M. van de Lagemaat.

In De Pleinen (Pollenstein 174, 6714 DH) te Ede 
woont mevr. H. Brinks – Vincent. (H184)

In de Lisudanhof (Lisdunalaan 18, 3833 BS) te 
Leusden woont dhr. Evert-Jan Lokhorst. 

TUINGESPREK VOOR WIJK 4
Binnenkort wordt U uitgenodigd voor een tuingesprek 
bij U in de buurt. 

De straten Postweg , Otterlaan, Egelhof, Zilvervoslaan 
en de Bron zijn van harte welkom bij fam. Beuker 
Postweg 57 op woensdag 25 augustus
 
De straten Moeflonlaan, Vleermuislaan en de Reeën-
laan zijn van harte welkom bij de fam. Doest, Vleer-
muislaan 56 op maandag 27 september.

De straten Hindelaan , Hertenlaan, De Stroet, Kauwen-
hoven en Marterlaan worden van harte uitgenodigd 
bij de familie Stroomberg Postweg 96 op dinsdag 28 
september.

Wij gaan uit van maximaal 10 personen per avond. U 
kunt zich aanmelden via  jolanda.van.der.vlies@mara-
nathakerk.net of telefonisch 06-19911545 graag voor 
15 augustus dan kan er nog geschoven worden of bij 
grote belangstelling een extra avond aan toegevoegd 
worden!  

Wat zou het fijn zijn om elkaar weer te mogen ont-
moeten op één van deze avonden!

• Jolanda van der Vlies, Ineke Beuker, 
Marian Ruttenberg en Anja van Manen  

OPEN-KERK
Ook in de zomerperiode is de Maranathakerk aan de 
Hertenlaan op verschillende momenten geopend. Ui-
teraard op zondag (9.30 uur en 19.00 uur) maar ook 
op andere dagen in de week. Elke dinsdag- en vrijdag-
ochtend is de kerk geopend. 

Vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur is er gelegenheid om 
‘even’ binnen te lopen om ‘stil’ te worden of voor ge-
sprek en ontmoeting onder het genot van een kopje 
koffie. Voor wie overdags niet kan, is er gelegenheid 
op donderdagavond. Dan staan ook de kerkdeuren 
van 19.00 uur tot 20.00 uur open. Welkom!

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



6


