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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
Ds. J. (Jacques) Steenkamp
Hertenlaan 35, 6741BG Lunteren
Tel.: 06-398 61 537

Coördinatie pastoraat + 
pastorale zorg 65 jaar en ouder

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  

Deel uit met gulle hand 
‘Niemand onder hen leed enig gebrek; wie een stuk grond of een huis bezat, 
verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun 
voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld’ 
(Handelingen 4:34-35). Lezen: Handelingen 4:23-37. ‘De protestantse kerken 
zitten op een zak met geld!’ Deze krantenkop stond nog niet zo lang geleden 
op de voorpagina van het dagblad Trouw. Zo wil je natuurlijk niet in de publi-
citeit komen. Want de kerk van Christus mag haar geld en goed niet oppotten 
maar zij heeft de roeping ontvangen om uit te delen!  

Van deze roeping is het landelijke be-
stuur van de Protestantse Kerken in 
Nederland goed doordrongen. Zij heeft 
zich, door middel van een commissie, 
over ‘het geld en goed’ uitgesproken: 
‘De kerk of diaconie is geen beleggings-
fonds waar het gaat om financieel ren-
dement. De roeping van de kerk is de 
verkondiging van het Woord en dienst 
aan samenleving.’ 

In het Bijbelboek Handelingen (hfst. 
4:23-37) zie een hele concrete uitwer-
king hiervan. Maar daar zien we ook 
dat deze roeping vanaf het eerste uur 
onder druk staat. Deze verdrukking mag 
ons niet verbazen want de gemeente 
van Christus is geen kalme reis beloofd. 
Blaise Pascal (1623-1662), een Franse 
wis- en natuurkundige, zei het in zijn 
tijd zo: ‘Christus zal in doodsnood zijn 
tot aan het einde van de wereld.’  Die 
doodsnood ervaren Petrus en Johannes 
aan den lijve als zij gearresteerd wor-
den. Deze arrestatie volgt op een won-
derlijke genezing in de directe omge-
ving van de tempel (Hand. 3:6). Toen de 
mensen samenstroomden om dit wonder 
met eigen ogen te kunnen zien deed 
Petrus een indringende oproep: ‘Wend u 
af van uw huidige leven en keer terug 

tot God om vergeving te krijgen voor uw 
zonden’ (Hand. 3:19). 

De dienst van genezing en de woord-
verkondiging zette kwaad bloed bij de 
geestelijke leiders, zij onderwerpen de 
apostelen aan een stevig verhoor. Maar 
Petrus en Johannes kruipen niet in hun 
schulp, zij blijven vrijmoedig spreken 
over de enige en echte Zaligmaker Jezus 
Christus (Hand. 4:12). Toch worden deze 
woorden door Jezus’ leerlingen niet tri-
omfantelijk uitgesproken. De verkondi-
ging van het Woord schud je niet even 
uit je mouw en zeker als er sprake is van 
bedreiging en intimidatie voel je de nei-
ging opkomen om te zwijgen of om de 
benen te nemen. Vandaar dat we zonder 
Christus’ voorbede niet blijven geloven, 
hopen en liefhebben. Hij zei het ooit te-
gen Petrus en Hij zegt het vandaag ook 
tegen ons: ‘Ik heb voor je gebeden op-
dat je geloof niet zou bezwijken’ (Luk. 
22:32). 

Daarom horen we de apostelen ook vu-
rig bidden om blijvende vrijmoedigheid 
(vers 29).  Zodra dit gebed geklonken 
heeft worden allen die daar zijn vervuld 
met de Heilige Geest (vers 31). En als je 
hart vol is van Gods liefde dan loopt als 
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vanzelf je hand over. Gods Geest zorgt 
niet voor verlangen om op te potten 
maar om uit te delen! Christus uitde-
len in de wereld moet met gulle hand 
gebeuren. Zijn opofferingsgezindheid 
(Rom. 8:32) was (is!?) voor Zijn leerlin-
gen het nieuwe normaal. 

De eerste christengemeente in Jeruzalem 
werd gekenmerkt door Woord en dienst: 
‘Ze hadden alles gemeenschappelijk, het 
geld werd naar behoefde onder de gelo-

vigen verdeeld’ (vers 32; 34). Bidden en 
delen gaan hand in hand! Wie niet deelt 
mag ook niet bidden, wie bidt moet ook 
delen: Wij teren op het woord, het brood 
van God gegeven, dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 

Dus zeg en zing het voort, deel uit met 
gulle hand dit manna voor elk hart, dit 
voedsel voor elk land. (NLB 687:3). 

Cock Kroon 
 

Erediensten 

Zondag 11 oktober 
09.30 uur ds. D. ten Voorde, Nunspeet  
19.00 uur dhr. Alex Brinkman 
 Collecten: 1. Eigen diaconie
  2. Kerkrentmeesters 

Woensdag 14 oktober   
19.30 uur de heer J. Kroon  
 Vesper alleen online dienst 

Zondag 18 oktober
09.30 uur ds. J.Steenkamp   Doopdienst
19.00 uur ds. N. van de Houten, Ede 
 Collecten: 1. Evangelische Hogeschool Amersfoort 
  2. Kerkrentmeesters 

Zondag 25 oktober
09.30 uur ds. Ben van de Werven, Diever   
19.00 uur de heer J. Kroon 
 Collecten: 1. Kerst Inn
  2. Kerkrentmeesters 
  3. aanleg van de tuin door de werkgroep Groene Kerk. 
Zondag 1 november
09.30 uur ds. C. Hendriks, Ede  
19.30 uur ds. B Reitsma, Ermelo 
 Collecten: 1. Hulp voor helden
  2. Kerkrentmeesters 
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Woensdag 4 november
14.30 uur de heer J. Kroon  gez/ dankdag kinderen in MK
19.30 uur de heer R. Fluit gez. dankdag in Ger. kerk 
 Collecten: 1. Kinderhospice Binnenveld 
  2. Kerkrentmeesters 

Zondag 8 november
09.30 uur ds. J. Steenkamp   voorber. viering Heilig Avondmaal
19.00 uur  de heer J.Kroon
 Collecten: 1. vrienden van Norschoten 
  2. Kerkrentmeesters 

Zondag 15 november
09.30 uur ds. J. Steenkamp  Viering Heilig Avondmaal
19.00 uur ds. J. Steenkamp Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
 Collecten: 1. N.n.b. 
  2. Kerkrentmeesters 

Kindernevendienst 

Rooster ´vertel het maar´
Datum   Lezen     Onderwerp
11 oktober  1 Samuël 31  Saul gedood door de Filistijnen 
18 oktober Mt. 18:21-35   De ander vergeven omdat God jou vergeeft 
25 oktober  Mt. 19:16-30   De rijke jongeman 
1 november   Mt. 21:28-32   Twee heel verschillende zonen  
4 november   Mt. 20:1-16   Iedereen krijgt een rechtvaardig loon 
8 november  Mt. 21:33-46   Pachters wijngaard weigeren de pacht te be-

talen 
15 november  Mt. 25:1-13   Wijze en dwaze meisjes wachten op bruide-

gom

Bloemendienst 

Rooster  
11 oktober Anneke Smolders   Mw. Van de Top  
18-okt-20  Dineke van Veldhuizen  Jolanda van der Vlies 
25-okt-20  Francis Wolfs    Ria Brinkman    
1-nov-20  Piet de Groot    Teuni van de Hoef 
8-nov-20  Dhr. De Koning   Gerrie Lagerweij 
15-nov-20  Mw. Lijbers    Mw. Mulder
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Seniorenmiddag 

Terugblik Seniorenmiddag 24 septem-
ber jl. – Leven van barmhartigheid 
Donderdagmiddag 24 september jl. was 
er sinds lange tijd weer een senioren-
middag. Met een mooi aantal senioren 
beleefden we een interessante middag. 

Dhr. Gerard van Bruggen (Ede) wist 
ons, net als in eerdere seizoenen, te 
boeien met een lezing. Deze keer ver-
telde hij ons over het ontstaan en de 
ontwikkeling van de armenzorg in Ede 
en Lunteren. In de presentatie kwamen 
schrijnende verhalen over bittere ar-

moede en het lot van ‘de armoedzaaiers’ 
voorbij maar ook barmhartige initiatie-
ven uit het verre verleden en het heden 
zoals de Voedselbank. Het werk van de 
diaconieën van Ede en Lunteren bleef 
deze middag niet onderbelicht; zij za-
melden en deelden niet alleen geld uit 
maar ook vertelde Gerard ons over het 
ontstaan van de armenhuisjes (voor-
heen stonden deze aan de Postweg). 

De lezing werd besloten met de volgen-
de tekst die het overdenken meer dan 
waard is: Rabbijnen roepen op om voor-
afgaand aan ieder menselijk handelen 
de lofprijzing te reciteren, behalve bij 
het doen van barmhartigheid en gerech-
tigheid. Dit is lofprijzing op zich! 

Cock Kroon 

Verhalen van hoop

Beelden van hoop
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Bij de kerkdiensten

Vesper ‘Woord voor ons 
geschreven’ 

Woensdagavond 14 oktober a.s. zal er 
via www.kerkdienstgemist.nl weer een 
vesper worden uitgezonden. Deze ves-
per begint om 19.30 uur en zal ongeveer 
een half uur duren. 

Naast muziek, schriftlezing en gebed 
is er ook een overdenking. Het thema 
is deze keer: Sta dan vast in het geloof 
(n.a.v. 1 Korinthe 16:13-16). Een ieder 
is van harte uitgenodigd om ‘op afstand’ 
deze dienst mee te beleven, welkom!  

Cock Kroon 

Bij de collecten  

Zondag 11 oktober 2020, 
Eigen Diaconie  

In iedere kerkdienst is de eerste collecte 
bestemd voor diaconale doeleinden. 

Zo delen we iedere keer onze liefdega-
ven met onze naaste. Regelmatig stelt 
de diaconie gelden beschikbaar voor 
projecten buiten het collecterooster. 

Ook worden diverse activiteiten binnen 
onze gemeente gesteund.  

 

Zondag 18 oktober 
2020,Evangelische Hogeschool 
Amersfoort 

Wat een prachtig perspectief geeft het 
als jongeren ervoor kiezen om navol-
ger van Jezus Christus te zijn in het 
leven van alledag. Daarin wordt Gods 
Koninkrijk zichtbaar. Toch is het niet 
vanzelfsprekend dat onze jongeren daar-
voor kiezen. Het valt immers niet mee 
om als christen je weg te vinden in een 
samenleving die complex, seculier en op 
drift is? Juist in de fase waarin jongeren 
het voortgezet onderwijs afronden en 
zich opmaken voor een vervolgstudie, is 
het belangrijk dat zij leren om weerbaar 
te zijn. De Evangelische Hogeschool 
(EH) in Amersfoort biedt al meer dan 
40 jaar programma’s die jongeren hel-
pen om gefundeerd keuzes te maken in 
het leven. De belangrijkste speerpun-
ten in onze opleidingen zijn: geloofs-
toerusting, persoonlijke ontwikkeling, 
oriëntatie op cultuur en maatschappij, 
intellectuele ontwikkeling, oriëntatie 
op studie en beroep en praktische vor-
ming. De EH wil aanvullend zijn op de 
geloofsopvoeding die thuis en in de ker-
kelijke gemeenten gebeurt. Vanwege het 
vormende aspect van het onderwijs ont-
vangen zij geen subsidie van de over-
heid. Daarom zijn zij afhankelijk van de 
steun van een vriendenkring: kerken, 
bedrijven en particulieren.  
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Zondag 25 oktober 2020 Kerst 
Inn 

Afgelopen jaren werd er op 2e kerst-
dag de Kerst Inn gehouden in het 
Westoffhuis in Lunteren. We hopen 
dat het ook dit jaar ondanks de Corona 
maatregelen, mogelijk in aangepaste 
vorm, door kan gaan. 

De Kerst Inn is een initiatief van Sociaal 
cultureel vormingswerk Lunteren en 
werkt daarbij samen met 4 kerkelijke 
gemeentes in Lunteren. Onder het mom, 
niemand hoeft alleen te zijn met kerst, 
Wordt er een heerlijk 4 gangen diner ge-
serveerd aan degene die het fijn vinden 
om op deze dagen met andere door te 
brengen en een maaltijd te eten.  

Zondag 1 november 2020 , 
Hulp voor Helden 

Militairen, veteranen en hun thuisfront 
verdienen de aandacht, erkenning en 
steun van iedereen! We noemen hen 
helden omdat zij bereid zijn offers te 
brengen voor veiligheid en vrede in de 
wereld. Een beroep waarbij eenzaam-

heid, onbegrip en traumatische ervarin-
gen regelmatig voorkomen.  

Sinds 2014 werken Bon Pro Rege met 
de stichting Protestants Interkerkelijk 
Thuisfront (PIT) samen onder de naam 
‘Hulp voor Helden’. Op de website www.
hulpvoorhelden.nl vindt u actuele infor-
matie over alle projecten en activitei-
ten waarmee het welzijn van militairen, 
veteranen en hun thuisfront worden ge-
steund. 

 

Woensdag 4 november 2020, 
Kinderhospice Binnenveld 

Ook wanneer een kind ernstig 
ziek is, gaat het leven ‘gewoon’ 
door….  Kinderhospice Binnenveld is 
een huis, net als thuis, voor ernstig 
zieke kinderen. Een huis waar zieke kin-
deren korte óf langere tijd kunnen ver-
blijven, waardoor ouders en het gezin 
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even rustig op adem kunnen komen, 
terwijl de zorg voor hun kind in profes-
sionele handen is.  Het kinderhospice 
Binnenveld biedt complexe zorg aan 
ernstig en ongeneeslijk zieke kinde-
ren met een beperkte levensverwach-
ting. Deze zorg wordt gegeven in een 
kleinschalige en huiselijke voorziening. 
Naast het bieden van deze zorg streeft 
Kinderhospice Binnenveld ernaar kennis 
op het gebied van palliatieve zorg voor 
kinderen te ontwikkelen én uit te dra-
gen. Het kinderhospice heeft een lande-
lijke dekking en een voortrekkersfunctie 
in Nederland.  Een kenmerk van de zorg 
in Kinderhospice Binnenveld is dat het 
veelal gaat om kortdurende zorg. Dit 
is complexe zorg ter verlichting van de 
thuissituatie 

Zondag 8 november 2020, 
vrienden van Norschoten 

Norschoten is een organisatie die, ge-
inspireerd door Gods woord, wonen, 
zorg, behandeling en welzijn aanbiedt 
aan mensen, die dit in een specifieke 
fase van hun leven nodig hebben. In 
Norschoten staat het geestelijk, li-
chamelijk en sociaal welzijn van de 
cliënt voorop; de organisatie gaat uit 
van het unieke en de eenheid van de 
mens.  Norschoten wil dat de cliënt de 
regie over zijn leven in eigen hand houdt 
en zichzelf kan blijven. Men stimuleert 
dat mensen elkaar ontmoeten en zich 
met elkaar verbinden door aandacht te 
hebben voor de ander. Met uw gift kan 
Norschoten verbeteringen, voorzienin-

gen en activiteiten aanbieden waarin 
de reguliere financiering niet voorziet. 
In de afgelopen jaren heeft de stichting 
al veel kunnen realiseren. De cliënten 
genieten volop van deze voorzieningen. 
Op dit moment zijn er nog veel nieuwe 
wensen en een aantal voorzieningen 
zijn na intensief gebruik inmiddels toe 
aan vervanging. 

Pastoraat 

Omzien naar elkaar 

‘Kijk eens om je heen, je bent niet al-
leen’, deze regel uit een kinderliedje 
geldt zeker in een tijd waarin er afstand 
gehouden moet worden. Deze afstand is 
ter bescherming van de volksgezondheid 
maar laten we die 1,5 meter in ieder ge-
val overbruggen door heel bewust bij 
elkaar, fysiek of door middel van een te-
lefoontje, kaartje, appje of mailtje, stil 
te staan. Zoek de horizontale verbinding 
maar laten we in alles de verticale ver-
binding niet vergeten: ‘Ik leg de namen 
van de anderen in Uw handen, houdt U 
ze vast als ik ze los moet laten.’  

Mw. Jannie Teunissen – Pater verhuisde 
nog niet zo lang geleden naar De Meent 
te Veenendaal (Grote Beer 10, afd. 
Castorlaan F15, 3902 HK). Inmiddels 
heeft haar man Jan deze stap ook gezet. 
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Voor hen beiden is dit een grote veran-
dering; een teken van bemoediging uit 
Lunteren zal hen zeker goed doen.  

Dhr. Jaap en mw. Jannie Zandsteeg trok-
ken nog niet zo lang geleden de deur 
van de Beekhoeve aan de Kruisbeekweg 
definitief achter zich dicht. Deze verhui-
zing was noodzakelijk in verband met 
de toenemende zorg voor Jannie die de 
ziekte van Parkinson heeft. Inmiddels 
zijn de meeste verhuisdozen aan de 
Julianastraat 9 (6741 AT) uitgepakt maar 
het thuisraken in de nieuwe woning en 
de daarbij horende omgeving(sgeluiden) 
vraagt tijd en geduld. 
 
Dhr. Henk van Polen (Schaepmanstraat 
74, 6741 WV) is bezig met een kuur om 
de ziekte van Kalher een halt toe te roe-
pen. Ondertussen is hij ook de mantel-
zorger van zijn vrouw Wil die meer en 
meer zorg nodig heeft.  

Mw. Laura Beek (Reeënlaan 48, 6741 
AX)   onderging recent een borstopera-
tie. Inmiddels heeft zij de uitslag hier-
van gekregen; deze uitslag was teleur-
stellend omdat ze opnieuw chemokuren 
met daarnaast immuuntherapie krijgt. 
Daarna zal er wederom een operatie vol-
gen waarbij lymfeklieren verwijderd zul-
len worden.   

Jorgen Goor (Beeklaantje 8a, 6741 BW) 
werd in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede 
opgenomen in verband met een bacte-
rie, na een paar dagen in het ziekenhuis 
gelegen te hebben mocht hij naar huis. 
Daar zal de bestrijding van de bacterie 
door antibiotica nog een aantal weken 
doorgaan. Wij wensen Jorgen geduld toe 
en Gods zegen over de behandeling die 

hij moet ondergaan.  
   
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); ms. 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) 

Gebed
Ik vertrouw mij aan U toe, Heer. Doe met 
mij wat Gij wilt. Gij hebt mij geschapen 
voor U: Wat wilt Gij dat ik doe? Ga Uw 
eigen weg met mij. Het moge zijn zo-
als altijd: vreugde of smart. Ik wil het 
doen... Ik wil zijn wat Gij van mij ver-
langt en alles wat Gij van mij maken wilt. 
Ik zeg niet: ik wil U volgen waarheen Gij 
ook gaat, want ik ben zwak. Maar ik geef 
mij over aan U, opdat Gij mij altijd leidt, 
waarheen dat ook mag zijn. Ik wil U vol-
gen en bid enkel om kracht voor deze dag 
(John Henry Newman). 

Huwelijksjubilea
31 augustus waren Jelis en Anja 
Budding 25 jaar getrouwd.
De 2 vitaminen verkopers van Lunteren 
hebben dit redelijk ongemerkt samen 
kunnen vieren aan zee. Beide zijn na-
tuurlijk een vertrouwd gezicht in de 
gezondste winkel en in allerlei andere 
taken binnen het verenigingsleven van 
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Lunteren. Waar ze samen met hulp van 
hun beide kinderen Joanne en Justin de 
Boomgaard runnen. 25 jaar geleden zijn 
ze in Veenendaal getrouwd en na 2 jaar 
in Lunteren komen wonen. 

Al meer dan 5 jaar voelen ze zich on-
dertussen thuis binnen onze gemeente 
waar ze door het warme welkom naar 
toe zijn overgestapt. Waar beide een 
andere manier van het beleven van het 
geloof hebben, zijn ze het over 1 ding 
samen eens. De basis moet goed zijn. 
Dan kun je altijd weer even terugkeren 
naar de basis als dit in drukte, onrust of 
moeilijke tijden nodig is. Die basis wil-
len ze ook graag zijn binnen het gezin. 
De basis versteken ze beide graag op 
hun eigen manier. Wat Jelis met liederen 
voelt kan Anja juist vinden in verdie-
ping van het woord. Zo kunnen we sa-
men onze basis als lichaam van Christus 
versterken! 

Wij hopen nog veel van jullie te mogen 
gaan zien en horen binnen onze ge-
meente en wensen jullie alle 4 Gods ze-
gen toe en vele mooie jaren in gezond-
heid samen! 

Jan Bos 

Op 11 september j.l. waren Piet en 
Jelma van Roest 40 jaar getrouwd.
Zij kijken met dankbaarheid terug op 
de afgelopen 40 jaar. Zij leerden el-
kaar kennen via de christelijke studen-
tenbeweging Navigators en hebben in 
Lunteren een vertrouwde plek gevonden 
waar hun 4 dochters Rolieke, Corneli, 
Ingje en Liedeke zijn geboren en opge-
groeid. Inmiddels genieten ze ook van 
hun 7 kleinkinderen.  Dankbaar zijn ze 
ook voor hun gezondheid hoewel Piet 

in het verleden na een ernstig auto-on-
geluk en ook enkele jaren geleden daar 
toch wel de nodige zorgen om heeft 
gekend. In de afgelopen zomer hebben 
ze met hun gezin het 40-jarige huwe-
lijksjubileum mogen vieren. Namens de 
Maranathakerk onze felicitaties en Gods 
zegen gewenst voor nog veel mooie ja-
ren samen. 
 
Teun en Dicky van Veldhuisen waren 
op 2 oktober j.l. 40 jaar getrouwd.
Dit echt Lunterse echtpaar verhuisde na 
hun huwelijk naar Veenendaal waar ze 
38 jaar hebben gewoond. De band met 
Lunteren bleef echter altijd bestaan en 
2 jaar geleden hebben ze hun huidige 
woning aan de Kimmijserlaan betrok-
kken.  Het voelt voor hun of ze nooit 
zijn weggeweest. Ze hebben 2 dochters, 
Wendy en Judy en inmiddels ook klein-
zoon Owen. Teun en Dicky zijn dankbaar 
voor hun mooie huwelijksleven en hun 
gezondheid en hebben dit afgelopen 
september met hun gezin gevierd tij-
dens een weekje weg. 

Ook voor jullie de hartelijke gelukwen-
sen namens de Maranathakerk en Gods 
nabijheid voor nog een gezegende tijd 
samen. 

Geboorteberichten 
Op zaterdag 27 juni van Cornelis en 
Laura van Roekel (Troelstrastraat 41) de 
trotse ouders geworden van: Anne Sofie. 
Roepnaam Fien. Na een zware bevalling 
kreeg Laura te maken met galstenen. En 
moest ze helaas geopereerd worden om 
haar galblaas te verwijderen. Vandaar 
ook dit verlaten geboortebericht. Het 
gaat gelukkig nu beter met Laura en nu 
kunnen ze echt gaan genieten van hun 
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mooie dochter. 
Op het kaartje staat: 
Weet dat de Vader je kent 
Weet dat je van waarde bent 
Weet dat je een wonder bent 
Een wonder uit Gods hand 

Wij feliciteren de familie van Roekel van 
harte met Fien. En wij bidden hen Gods 
zegen toe. 
Kees & Mariëlle Verkerk 

Op zaterdag 1 augustus zij Udo & Vera 
Klok (Van Hallstraat 31) de trotse ou-
ders geworden van Gijs. Gijs is het 
broertje van Mees en Tess. Het ging ge-
lukkig vanaf het begin meteen goed met 
Vera en Gijs. Al is het wel een rare tijd 
met Corona. 
Op het kaartje staat:  
Hoog uit de blauwe luchten 
Ontvingen wij dit sterretje van goud 
Van de Vader in de Hemel 
Die van al zijn kinderen houdt 

Wij feliciteren familie Klok van harte 
met Gijs. Udo & Vera zijn erg dankbaar 
voor 3 gezonde kinderen. Zoals ze zelf 
zeggen een rijkdom. We bidden hen 
Gods zegen toe.

Kees & Mariëlle Verkerk

In Memoriam

Joop van Engelenhoven 
Woensdagochtend 2 september jl. over-
leed in de leeftijd van 58 jaar Jochem 
van Engelenhoven. In de achterliggende 
vier jaar heeft Joop, met alles wat in 
hem was, gestreden tegen zijn ziekte. 
De kanker werd door middel van opera-
ties en daaropvolgende chemobehande-
lingen bestreden. Goede en mindere pe-

rioden wisselden elkaar af. Soms waren 
ziekte en zorg prominent aanwezig en 
op andere momenten verdwenen ze naar 
de achtergrond. In dit alles verloor Joop 
de moed niet! Zijn vrouw Gerda heeft 
met haar kinderen en verdere familie 
van dichtbij gezien dat hij zijn handen 
biddend ophield bij Here God. Van Hem 
ontving Joop het geloofsvertrouwen 
zodat hij, ook bij het naderen van de 
dood, geen angst had. 

Een bijzondere gebeurtenis in de jaren 
van ziekte was het moment waarop Joop 
de ziekenzalving ontving. De vrede van 
Christus, door de kracht van de Heilige 
Geest, hechtte zich in het hart van 
Joop. Voluit spreken over geloven en 
hopen was voor Joop echter niet weg-
gelegd; aan een paar woorden had hij 
genoeg en zijn gevouwen handen waren 
daarom ook veelzeggend! Het loslaten 
van elkaar was een zware weg; Joop 
hield innig veel van zijn vrouw en kin-
deren. Daarnaast was hij ook de trotse 
opa van David en Hanna. 

Ondanks het grote verdriet vanwege 
het vroegtijdige afscheid van elkaar zei 
Joop: ‘Ik heb een mooi leven gehad!’ 
Dit leven hebben we voor het aange-
zicht van God gememoreerd op woens-
dag 9 september jl. in een rouwdienst 
die in de Maranathakerk werd gehouden. 
Ciska droeg een eigen geschreven ge-
dicht voor en Christian sprak woorden 
van herinnering. Veel van de liederen 
die we zongen had Joop uitgekozen en 
als Bijbelgedeelte had hij de geschiede-
nis van David en Goliath aangereikt (1 
Samuël 17:31-40; 48-50). Het thema van 
de verkondiging was: Je hoeft niet bang 
te zijn! Bij David zagen we dat de af-
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wezigheid van angst alles te maken had 
met de aanwezigheid van vertrouwen op 
God. In dit vaste vertrouwen is Joop van 
Engelenhoven gestorven en dat is niet 
tevergeefs want Jezus Christus heeft ge-
zegd: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste 
en de laatste. Ik ben degene die leeft; 
Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in 
eeuwigheid’ (Openbaring 1:17-18). Wie 
in Hem gelooft hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm te keer. 

Daarom de uitnodiging aan ons allen: 
Leg (daarom) je hand in die van onze 
Heer. Na ons samenzijn in de kerk heb-
ben we het lichaam van Joop begraven 
op Begraafplaats Heidepol te Arnhem. 
Wij wensen Gerda, Debbie en Christian, 
Ciska en de kleinkinderen David en 
Hanna en de vader van Joop, dhr. G. van 
Engelenhoven, de troostende nabijheid 
van onze God en Vader toe. 

Correspondentieadres: Nieuweweg 69, 
6744 PL, Ederveen.

Cock Kroon 

In Memoriam 

Hendrika Wallet – van de Pol 
Donderdag 10 september jl. kwam 
er een einde aan het lange leven van 
mevr. Hendrika Wallet – van de Pol. Zij 
is overleden op de hoge leeftijd van 93 
jaar. Zij woonde maar liefst 67 jaar aan 
de Hulweg en verhuisde dit jaar naar 
Zorgcentrum Ruimzicht te Barneveld. 
Aan haar overlijden ging een korte 
ziekenhuisopname vooraf. Zij werd in 
Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede op-
genomen vanwege een val waarbij ze 
een heup brak; eenmaal daar kreeg zij 
ook een zware longontsteking. Terwijl 
haar krachten snel afnamen werd zij 
liefdevol omringd door kinderen en 
kleinkinderen. In de laatste levensfase 
klonken er geestelijke liederen, werd er 
met en voor haar gebeden en werden er 
Bijbelwoorden uit Psalm 139 gelezen. 
Deze woorden kregen ook een plek in 
de dankdienst die in de Maranathakerk 
werd gehouden op dinsdag 15 septem-
ber jl. Voorafgaande aan Schriftlezing 
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en verkondiging stonden we stil bij het 
leven van Hendrika Wallet. In de schets 
van haar levensgang was er plaats voor 
de dankbaarheid maar ook voor het ver-
driet. De dankbaarheid concentreerde 
zich met name op hartelijke betrokken-
heid van moeder, oma en overgrootmoe-
der op haar kinderen, klein- en ach-
terkleinkinderen. Ze was trots op haar 
grote ‘schare’ en hierin wist ze zich ge-
zegend door de Schepper van hemel en 
aarde. Moeder Wallet kende naast dank-
baarheid ook zwaar verdriet. Nadat ze 
in 1989 afscheid moest nemen van haar 
man moest ze in 2015 het overlijden van 
haar zoon Ton incasseren. Dit was voor 
haar en de hele familie een zware klap. 
Over het omgaan met moeite en leed zei 
mevr. Wallet menig keer: ‘Niet klagen 
maar dragen en bidden om kracht.’ Met 
deze woorden zette ze deur van haar ziel 
een beetje open. 
Dat wat ze dacht, geloofde en hoopte 
kwam met name tot uitdrukking in de 
liederen die ze, al in een eerder sta-
dium, had aangereikt voor de dag van 
haar begrafenis. We zongen over God 
die, zelfs bij het naderen van de dood, 
volkomen uitkomst kan geven (Psalm 68 
vers 10). Na ons samenzijn in de kerk 
hebben we Hendrika Wallet – van de Pol 
begraven op de Algemene Begraafplaats 
te Lunteren. Juist daar waar de dood 
lijkt te heersen klonken er beloftevolle 
woorden: ‘Ik ben de opstanding en het 
leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook 
wanneer hij of zij sterft’ (Joh. 11:25). 
De kracht en troost van Jezus’ woorden 
wensen we de kinderen, klein- en ach-
terkleinkinderen van harte toe. 
Correspondentieadres: fam. Van de Beek, 
Wilbrinkstraat 10, 3781 BE, Voorthuizen.

Cock Kroon 

Uit de Kerkenraad 

Bedankt
Mevr. D.W. (Dummy) Verheul stopt met 
haar ambt als pastoraal werker in wijk 
sectie 4. Ze heeft aangegeven dat ge-
zien haar leeftijd het tijd wordt om het 
stokje over te dragen aan een jonger ie-
mand. We willen haar als gemeente har-
telijk bedanken voor haar trouwe inzet 
bij het werk wat ze heeft mogen doen.

Jolanda v.d. Vlies 

Aanstelling 
vertrouwenspersonen 

De kerkenraad wil dat onze gemeente 
een veilige plek is voor ieder van ons. 
Mensen met speciale taken en opdrach-
ten, zoals bijvoorbeeld voorgangers, 
ambtsdragers, jeugdwerkers of ande-
ren, mogen geen misbruik maken van 
hun positie binnen de gemeente. Dit 
vraagt om beleid op allerlei terreinen. 
Onderdeel van dit beleid is het aanstel-
len van twee vertrouwenspersonen door 
de kerkenraad. 
 
Taakomschrijving 
Wat valt wel onder de taakomschrij-
ving van vertrouwenspersonen: 
Gemeenteleden kunnen bij de vertrou-
wenspersonen terecht met meldingen over 
onveilige situaties binnen de gemeente. 
Denk daarbij aan situaties van dreiging, 
fraude of (seksueel) grensoverschrijdend 
gedrag. Afhankelijk van de situatie kan de 
vertrouwenspersoon dan doorverwijzen, 
de melder bijstaan in gesprekken met an-
deren of bij aangiftes en klachtenprocedu-
res. De vertrouwenspersonen staan buiten 
de kerkenraad en kunnen zo onafhankelijk 
van de kerkenraad handelen. 
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Wat valt niet onder de taak van ver-
trouwenspersonen:
De taak van de vertrouwenspersonen is 
afgebakend. Dat betekent dat zij niet 
aan waarheidsvinding doen, zij gaan 
niet zelf op onderzoek uit, zij leveren 
binnen de functie van vertrouwensper-
soon geen therapie, zijn geen mediator, 
pastoraal medewerker of advocaat. Zij 
zijn geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ 
kerkelijke conflicten.  
 
Wie zijn de vertrouwenspersonen: 
Als vertrouwenspersonen zijn benoemd 
Piet van Roest en Jelma van Roest. Zij 
hebben vier dochters, schoonzonen en 
inmiddels kleinkinderen. Zij hebben aan 
huis een praktijk gehad voor geestelijke 
gezondheidszorg. Piet was daarin werk-
zaam als psychiater, psychotherapeut en 
Jelma als psycholoog.  Zij geeft nu nog 
mindfulness trainingen. 

Over haar geloof zegt ze: “God is voor 
mij de adem waaruit ik leef.” Zij speelt 
piano en houdt van hardlopen. 

Piet zegt over zijn geloof: Ondanks alle 
twijfel voel ik mij geïnspireerd door 
God. Dat God in Jezus een verdraagzaam 
mens is geworden om met ons verbon-
den te kunnen blijven is het drijfwiel 
van mijn geloof en handelen. Hij doet 
graag aan houtbewerking en houdt bij-
en. 

Contact opnemen met één van hen kan 
het beste via de mail: 
Piet van Roest:
vertrouwensman@maranathakerk.net 
Jelma van Roest:
vertrouwensvrouw@maranathakerk.net 

 

Meet-Inn zoekt een Bestuurslid huis-
vesting en beheer op vrijwillige ba-
sis, voor gemiddeld 4 uur per week. 

Heb jij twee rechterhanden en een 
warm hart voor je medemens? Kom 
ons bestuur versterken. 

Inloopcentrum Meet-Inn is een 
gastvrije en laagdrempelige plek 
voor iedereen die daar behoefte 
aan heeft. We doen dit namens 
en met de kerken in Ede.  Je doet 
vrijwilligerswerk met een duidelijke 
maatschappelijke meerwaarde, in 
een omgeving waar kerkmuren weg-
vallen en werkt samen met betrok-
ken medewerkers en vrijwilligers. 

Je: 
- werkt vanuit persoonlijk chris-

telijk geloof. 
- maakt onderhoudsplannen en 

coördineert de uitvoering.
- bent aanspreekpunt voor inven-

taris, (voedsel)veiligheid e.d.
- vergadert met het dagelijks en 

algemeen bestuur. 

Enthousiast? 

Bel of mail bestuurslid 
Gerrit van der Heijden: 
hrm@meet-inn.nl of 
06-57710597. 
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College van Diakenen 

Meet-Inn 
Al meer dan 30 jaar is Meet-Inn een in-
loopcentrum voor iedereen die op zoek 
is naar ontmoeting, ontspanning en on-
dersteuning. We zijn een gastvrij huis, 
ontstaan vanuit een christelijke bewo-
genheid met de medemens en vanuit die 
wens ruimte te bieden voor gelijkwaar-
dig en respectvol contact. Vorig jaar is 
het gehele interieur compleet vernieuwd 
en gezellig gemaakt. De Maranathakerk 
d.m.v. de diaconie, participeert hier 
al jarenlang structureel in en is ook 
vertegenwoordigt in het bestuur van 
Meet-Inn. Meer info: www.meet-inn.nl. 
Spreekt bijgaande vacature U aan?, zo 
ja, en wil u eerst wat meer info , bel 
dan bestuurslid en vrijwilliger Meet-
Inn: Henk van Hierden tel. 0622373891 
(penningmeester diaconie) 

Verantwoording maand 
augustus 

De volgende collectes zijn ontvangen in 
de maand augustus 2020 
02-08  Diaconie    € 253,12 
09-08  De Vluchtheuvel € 423,45  
16-08  Ramp Beiroet    € 2818,47  
23-08  Jongeren Rwanda    €   490,78 
30-08 Meet-Inn     € 379,59  

Er zijn diversen giften ontvangen voor 
de ramp in Beiroet, deze zijn in het bo-
venstaande overzicht verwerkt: Beiroet       
6 x €   50,-        
8 x € 100,-        
1 x € 200,-        
2 x € 250,-  
Hartelijk dank voor uw gaven, Chris van 

den Heuvel, diaconie 

College  Kerkrentmeesters 

Jaarrekening 2019 
Op de navolgende pagina’s treft u een 
verkorte balans en het exploitatie 
overzicht van 2019 aan. Als vergelij-
kende cijfers zijn de cijfers van het jaar 
2018 opgenomen en de begroting over 
2019. De jaarrekening 2019 is door het 
College van Kerkrentmeesters goedge-
keurd op 11 februari 2020, in verband 
met corona door de controle commissie 
op 30 juli 2020 akkoord bevonden   en 
op 8 september 2020 vastgesteld door 
de Kerkenraad. 

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de penningmeester van het College 
van Kerkrentmeesters, Henk van Voorst, 
tel. 0318-482132. 

De jaarrekening van 2019 ligt, 14 dagen 
ter inzage, op het adres van de penning-
meester, Hertenlaan 20 te Lunteren, 
welke u kunt inzien na telefonische af-
spraak. Zoals uit de cijfers blijkt hebben 
we het jaar 2019 afgesloten met een 
overschot van € 2.828, terwijl er een 
overschot  van € 1.750 was begroot. 

Zoals uit het exploitatie overzicht blijkt 
zijn de inkomsten in 2019 iets ge-
daald.  Doordat wij een groot gedeelte 
van het jaar geen eigen predikant heb-
ben gehad, zijn de “Kosten pastoraat” 
aanmerkelijk lager uitgekomen dan be-
groot. Hierdoor waren wij in staat extra 
geld te reserveren voor het geplande on-
derhoud, dat dit jaar is uitgevoerd. 

Als college van Kerkrentmeesters   zijn 
wij zeer  dankbaar voor dit mooie resul-
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taat, wat ook te danken is aan de inzet 
van een groot aantal vrijwilligers, die 
het hele jaar belangeloos klaar staan 
voor de kerk. Graag willen we iedereen 
bedanken die   een   bijdrage heeft ge-
leverd   in de vorm van een financiële 

bijdrage of op welke andere manier dan 
ook. Zonder uw hulp is het niet mogelijk 
om dit resultaat te bereiken.

Namens het College van 
Kerkrentmeesters, H. van Voorst, pen-

ningmeester 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31 december 2019 31 december 2018

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 396.442 373.163

Vlottende activa
Vorderingen 2.936 5.626
Liquide middelen 439.741 386.211

442.677 391.837

839.119 765.000

PASSIVA

Vermogen 511.211 508.383

Voorzieningen
Overige voorzieningen 292.910 224.320

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen

4.398 4.189

Overige schulden en overlo-
pende passiva

30.600 28.108

34.998 32.297

839.119 765.000
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Begroting Rekening 
2019 2019

BATEN
Baten onroerende zaken 14.100 13.418

Bijdragen levend geld
Vrijwillige bijdragen 185.000 192.679

Collecten in kerkdiensten 32.000 30.413

Giften 5.000 1.466

Kerkblad 10.000 11.236

Collectebussen 6.000 5.879

Solidariteitskas 11.500 11.610

Overige opbengsten levend geld 7.000 6.529

256.500 259.812

Totaal baten 270.600 273.230

LASTEN
Kosten kerkelijke gebouwen
Onderhoud 2.000 10.916

Onttrekking voorziening 0 0

Belastingen 1.500 1.508

Verzekeringen 1.500 1.884

Energie en water 10.000 11.422

Dotaties aan onderhoudvoorzieningen 19.000 68.590

34.000 94.320

Afschrijvingen
Afschrijving kerkgebouwen 4.000 4.896

Afschrijving inventaris 10.000 4.378

14.000 9.274
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Kosten pastoraat 160.000 108.730

Lasten kerkdiensten
Kerkdiensten 9.500 9.331

Contributies en bijdragen 1.200 1.482

Overige kosten kerkdiensten 1.000 1.187

Overige kosten kerkelijke activiteiten 6.000 5.422

17.700 17.422

Verplichtingen/bijdragen andere organen
Afdrachten voor quotum 9.000 11.218

Bijdragen streekverbanden 0 65

Afdrachten voor solidariteitskas 3.000 3.190

12.000 14.473

Salarissen en vergoedingen
Vergoeding organisten 3.000 2.440

Overige salariskosten 10.000 9.693

Vergoedingen vijwilligers 1.500 0

Overigekosten personeel 2.000 1.870

Overige kosten vrijwilligers 5.000 6.578

21.500 20.581

Kosten beheer en administratie
Bureaubehoeften en drukwerk 1.500 656

Telefoon 750 741

Administratie en archief 1.200 1.523

Ledenregistratie 300 26

Financiele administratie 2.000 1.863

Overige kosten 2.500 0

8.250 4.809
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Rente lasten en bankkosten

Bankkosten 1.500 1.058

Incidentele baten en lasten

Baten en lasten incidenteel -100 -265

Totaal lasten 268.850 270.402

Overschot 1.750 2.828

Verantwoording collecten  
De volgende collectes zijn ontvangen 
in de maand   augustus en september   
2020. 
23-08 1x  € 239,88 
30-08 1x  € 285,28 
06-09 1x  € 238,23 
11-09 1x  € 19,35 
13-09 1x  € 348,08 
 
Giften
Via de heer Kroon hebben wij de vol-
gende  giften ontvangen van  1 x € 65,  
1 x € 50 voor de kerk en 1 x  € 10 voor 
het verjaardagsfonds. 

Ook hebben wij 1 x € 40 en 1x € 27,50 
ontvangen voor de kerk en 1 x € 12 voor 
het verjaardagsfonds. 
  
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, contant en via over-
boekingen met de bank is voor 30 au-
gustus 2020 € 79.91 binnengekomen. 
De opbrengst van 27 september 2020 is 
nog niet bekend.  
 
De tussenstand komt hiermee op € 
1.581,12. 
 
De volgende derde collecte wordt ge-
houden op 25 oktober  2020.  

Namens College van Kerkrentmeesters 
hartelijk bedankt voor uw gaven in wel-
ke vorm dan ook. 
 
Henk van Voorst, penningmeester 
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Vorming en Toerusting

Stemmen uit het verleden – 
Augustinus als pelgrim op weg 
naar God
Op woensdagavond 28 oktober komt 
dr. Sjaak van den Berg (Amersfoort, 
voorzitter van de IZB) spreken over 
‘Augustinus als pelgrim op weg naar 
God.’ Samen staan we deze avond, in 
de Maranathakerk, stil bij de vraag: Hoe 
vinden wij de weg naar God? Om een 
antwoord te vinden op deze vraag gaan 
we terug naar de vierde en vijfde eeuw 
waarin Augustinus leefde. Hij heeft 
veel geschreven over de vraag hoe je 
als christen in een cultuur die je laat 
verdwalen, de weg vindt naar huis. In 
‘de Belijdenissen’ die hij geschreven 
heeft vertelt hij zijn eigen verhaal. 
Deze Belijdenissen gebruiken we tijdens 
deze toerustingsavond als spiegel voor 
de mensen om ons heen en zeker ook 
voor onszelf. Hopelijk ontdekken we 
(opnieuw) dat ‘stemmen uit het verle-
den’ ons nog steeds iets te zeggen en te 
leren hebben. 
Daarom is iedereen, ongeacht leeftijd 
en achtergrond, van harte welkom! We 
beginnen om 19.45 uur en rond 21.45 
uur sluiten we af. In verband met de or-
ganisatie en de gezondheidsvoorschrif-
ten graag van te voren aanmelden via: 
kw@maranathakerk.net

Cock Kroon.

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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Maak kennis met...

Cock Kroon (43)
Kerkelijk werker. Getrouwd met Lianne 
(40), kinderen Matthias (18), Anna 
(16), Jiska (12) en Maria (9), wonend 
in Barneveld.

‘Je gaat ontdekken hoe belangrijk het is 
dat we elkaar zien’ 

In 2017 stelde jij je voor het in kerk-
blad en zei veel zin te hebben in je 
taak, hoe is het nu?
Dat is nog steeds zo, ik heb het erg naar 
mijn zin in de MK. Het is nooit rustig, er 
is veel verschil in geloofsbeleving, maar 
dat vind ik juist mooi; daar mee omgaan 
en verbinden. Hiervoor werkte ik in een 
aantal kerkwijken in Ede tegelijk. Je zou 
denken dat het hier rustiger en overzich-
telijker is, maar dat is het juist niet; o.a. 
omdat ik nu meer betrokken ben bij de 
kerkenraad, vaker voorga en dichter bij 
de mensen sta. Het is intiemer, hier heb 
ik meer een band op kunnen bouwen.

Waarom ben je geen Dominee?
Ja, die vraag krijg ik vaak…in de prak-
tijk doe ik in principe het werk dat 
een dominee ook doet, maar wat mij 
weerhoudt is het idee om iedere zon-
dag voor te moeten/mogen gaan in je 
eigen gemeente. En hoewel ik preken 
en voorgaan heel fijn vind, zou ik dat 
niet iedere zondag willen. Ik zou er op 
maandagochtend al over gaan naden-
ken. En als ik dan plots een rouwdienst 
moet leiden, de Bijbelstudie voorberei-
den enzovoort… nee, die druk zou mij 
wat benauwen. 

Een predikant heeft ook een taak op het 
gebied van beleid en dat betekent o.a. 
meer vergaderen. En ik ben niet zo’n 
vergadermens, ben meer een mensen-
mens. 

Ik houd van het gesprek van hart tot 
hart, daar krijg ik energie van. In zekere 
zin heb ik nu ook enige vrijheid om mijn 
eigen agenda in te delen rond de vaste 
afspraken. 
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Hoe kijk jij terug op het afgelopen 
kerkelijk jaar, er kwam veel op je af.
Het was heel ‘gezond’ om te zien dat 
het gemeente-zijn niet staat of valt met 
de dominee. Allereerst waren daar de 
kerkenraad en de vele vrijwilligers, fan-
tastische teams die veel opvingen! Voor 
mijzelf was het -als aanspreekpunt voor 
het Pastoraat- ook een heel erg druk 
jaar, met veel aangrijpende uitvaarten 
die er best inhakten.

En wat betreft de coronatijd waar we 
nu in zitten?
Toen het nieuwsbericht kwam dat ook 
de kerken dichtgingen, dacht ik ; ‘nu is 
mijn agenda leeg’. Maar het werd an-

ders; vergaderen via Zoom (een kunst, 
maar je moet wel), heel veel bellen en 
na gaan denken hoe we elkaar kunnen 
blijven ontmoeten. Huwelijken werden 
uitgesteld, begrafenissen aangepast 
met heel weinig aanwezigen. Hoewel 
intiem, deed het me ook iets als ik zo’n 
klein clubje nabestaanden bijna een-
zaam zag zijn. Maar wat deze tijd me 
ook bracht; mensen vertelden dat ze bij 
de avondmaalsdienst, thuis achter hun 
scherm, voor het eerst avondmaal vier-
den! Echt, dan zit ik fluitend op mijn 
fiets, zo mooi! Ik zag de kracht van het 
kleine en hoe belangrijk de ontmoeting 
is. In de zomer zijn we bij deelnemers in 
de tuin weer samen gaan komen voor de 
Bijbelstudie en kon ik de één op één be-
zoeken weer oppakken. Heel fijn, want 
elkaar in de ogen kijken maakt het ge-
sprek wel makkelijker. Gelukkig zijn er 
nu weer kerkdiensten, ik begrijp het als 
mensen wegblijven vanwege gezond-
heidsrisico, maar anders heb ik er wel 
moeite mee. Je gaat ontdekken hoe be-
langrijk het is dat we elkaar zien!

Hoe houd je het vol?
Ik merk dat wanneer ik ‘bezuinig’ op 
het voeden van mijn geestelijk leven, 
ga ‘opdrogen’ en daar geen fijner mens 
van word. Net als in een relatie, komt er 
dan verwijdering en ruimte voor andere 
invloeden. Daarom is het voor mij heel 
belangrijk om (uit de Bijbel) te blijven 
lezen, te bidden, een Podcast beluiste-
ren en zelf kerkganger te blijven. Het 
gevaar van deze digitale tijd is dat al-
les altijd dóórgaat. Op zondag zet ik 
mijn app bewust uit en check alleen 
m’n telefoon om te zien of er gebeld is. 
Racefietsen vind ik heerlijk! Niet jak-
keren, maar tijdens een rit van zo’n 80 

Stemmen uit het verleden  

Dietrich Bonhoeffer
(1906 – 1945)

“De meeste mensen worden al-
leen wijs door eigen ervaring. Dit 
verklaart vooral het ontstellend 
onvermogen van de meesten om 

preventieve maatregelen te nemen. 
Men blijft geloven dat het gevaar 
nog wel te ontlopen is, totdat het 

te laat is.”
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kilometer, genietend van de omgeving, 
krijg ik m’n hoofd leeg en doe nieuwe 
ideeën of inzichten op. Thuisgekomen, 
schrijf ik dat op. Nu we een druk gezin 
hebben, merk ik dat afspreken wat las-
tiger is, maar ik heb ook goede vrienden 
en zwagers waar ik fijn mee kan sparren.

Maak jij wel eens een wonder mee?
Hoe ik hier kan leven, ontspannen, 
werken…het zijn de ‘gewone dingen’, 
die eigenlijk wonderlijk zijn, zeker als 
je ze wegzet op wereldschaal. Ook een 
kerkelijk werker heeft geen antwoord 
op de vraag waarom de één alles voor 
het grijpen heeft en een ander, die 
schreeuwt naar de hemel, niet. In mijn 
werk ervaar ik geregeld echt dat ik ge-
leid wordt. Zoals laatst, toen ik bedacht 
dat ik iemand wilde bellen, maar toch 
besloot om er de volgende dag naar toe 
te gaan. Daar aangekomen was men heel 
verbaasd en zei; ‘Je komt echt als geroe-
pen!’ Het gebeurt ook wel dat ik een lied 
aanrijk, waar iemand op dat moment 
bijzonder door geraakt blijkt te zijn. Ja, 
het is een wonderlijk om te ervaren dat 
ik soms een instrument mag zijn.

Wat voor vader en echtgenoot ben je?
Even thuis navraag gedaan hoor. Mijn 
vrouw zegt dat ik graag dingen samen 
doe. Dat klopt en ook al werken we ie-
der op onze eigen plek in huis, ik houd 
van haar nabijheid, samen op pad gaan 
en iets ondernemen. En wat voor vader 
ik ben? De oudste kinderen zeggen ‘Oh, 
prima...gewoon’, dus daar kom ik goed 
van af, haha! Nu ze ouder worden ben ik 
wel wat kritischer naar hen en kan soms 
moeilijk mijn mond houden, gelukkig is 
mijn vrouw geduldiger en afwachtender. 
Voor de jongste twee ben ik meer een 

doener en grapjesmaker, ik kom vaak 
met ideeën, die ik niet altijd uitvoer. Ze 
zijn er heel goed in om me daar aan te 
blijven herinneren!

Wat zou je graag doen maar heb je 
nooit gedaan?
Ondanks m’n hoogtevrees, zou ik wel 
eens een ballonvaart willen maken. En 
leren motorrijden…maarre, wellicht 
heeft dat mijn leeftijd te maken? Of 
naar Rome fietsen; het onderweg zijn, 
ontdekken en afzien; soort ‘bloed, zweet 
en tranen’ tocht. Tja, sommige dingen 
moet je eigenlijk gewoon gaan doen 
of plannen, anders komt er niets van. 
Misschien moet ik eerst maar eens een 
fietstocht naar Parijs gaan maken, dat is 
al ver genoeg.

Van wie heb je veel geleerd?
Wat mijn werk betreft; Wijnand 
Sonnenberg. Hij zei me; ‘wees nauw 
voor jezelf en ruim voor een ander’. Daar 
heb ik veel aan gehad, zeker in de om-
gang met mensen en ingewikkelde situ-
aties. Ik leer ook veel van jongeren; het 
enthousiasme, de onbevangenheid, de 
kansen en uitdagingen die zij zien. Dat 
jeugdige enthousiasme zie ik ook wel 
bij mensen op hoge leeftijd, dat is zo 
mooi…hoe zij betrokken blijven en in 
mogelijkheden blijven denken! Zo zou ik 
ook wel oud willen worden.

Heb je een goede tip voor de familie 
Steenkamp?
Ja, dezelfde als Ds. Biesbroek mij gaf 
toen ik in Ede als kerkelijk werker be-
gon; ‘Je moet starten in z’n één’. Dat 
is mij altijd bijgebleven! Het betekent; 
stort je niet overal in en haal niet di-
rect alles in huis. Dat klinkt misschien 
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vervelend, maar het gaat er om, dat je 
allereerst voor jezelf een veilige ruimte 
moet hebben en vervolgens bewaren, 
zeker als je woonhuis gekoppeld is aan 
je kerk. Denk goed na over wat je wilt en 
ga van Lunteren houden! Dat ben ik ook 
gaan doen en dan is het er heel prettig 
werken!

Janneke van de Kaa

Mededelingen

Verloren!
Op 20 september tijdens af na de kerk-
dienst is mw. Mastenbroek haar gouden 
ketting, met daaraan een balletje en te-
geltje, in of rondom de kerk verloren. 
Het is voor haar een dierbare herinne-
ring aan een overleden vriendin. Als u 
hem gevonden hebt wilt u dan contact 
met haar opnemen op telefoonnummer 
0342 421287. Bij voorbaat hartelijk 
dank!

Geen afscheid maar een tot 
ziens!

Afscheid
In juli heb ik afscheid genomen als 
ouderling van de Maranathakerk in 
Lunteren. Vorig jaar zijn wij verhuisd 
naar Ede. Voor ons is het altijd belang-
rijk geweest om te kerken in de plaats 
waar je woont. Nu we in Ede wonen 
gaan we ons aansluiten bij baptisten 
gemeente “Op Doortocht”. Onze visie 
op kerk zijn is dat we lid zijn van de 
Kerk met een grote K. Het wereldwijde 
lichaam van Christus. In die zin voe-
len wij het ook niet als weggaan bij 
Maranathakerk maar sluiten we ons aan 
bij een ander filiaal.
We zijn dan wel geen lid meer van de 
Maranathakerk maar we blijven ons ver-
bonden voelen. Allereerst doordat ik 
(Marco) als kind ben opgegroeid in deze 
mooie gemeente, een groot gedeelte 
van ons leven samen maakten we deel 
uit van de Maranathakerk. De ruimte die 
we ervaren om het geloof te beleven zo-
als dat bij ons past en de mooie en soms 
moeilijke momenten en gesprekken met 

OPROEP!  

schrijver (m/v) gezocht!

Lees jij de rubriek: “Maak kennis 
met...” graag? Ben je ook in mensen 
geïnteresseerd? Houd je van vragen 
stellen en verhalen schrijven? 

Meld je dan via janna@vandekaa.
com , want wij zoeken een enthou-
siaste schrijver die ons team wil 
versterken. 

Bert Hazeleger, Janneke van de Kaa 
& Alice Pater.
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velen van jullie hebben we als zeer rijk 
vervaren. 

Uitgezonden
Vanuit de Maranthakerk blijf ik uit-
gezonden om mijn werk te doen voor 
Operatie Mobilisatie. Regelmatig zal ik 
jullie op de hoogte blijven houden over 
de dingen die in dat gebied gebeuren. 
De missie om mensen die weinig of geen 
toegang tot het Evangelie hebben te 
willen bereiken met het Goede Nieuws 
is een opdracht die Jezus zelf geeft. Ik 
hoop, bid en zet me er voor in dat die 
opdracht steeds meer gestalte zal krij-
gen in de Kerk van Nederland en dus ook 
in de Marathakerk. 

Verbondenheid
De verbondenheid blijft en wij zullen 
nog regelmatig in jullie midden zijn om-
dat Marco het orgel blijf bespelen. Het 
gaat jullie als gemeente goed. Blijf op 
Jezus vertrouwen en houd vast aan de 
intentie Hem te volgen.
Ga met God en Hij zal met je zijn!

Hartelijke groet,
Marco en Tineke Bouw

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
12 oktober
Lied van de Week: “Vol zorgen leggen 
wij”.  Columnist Cora Otter. Muzikale 
fragmenten. 
19 oktober
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redac-
tieleden en/of een gast over treffende 
lectuur in kerk en samenleving.  Lied 
van de Week: “Met hart en ziel juich ik 
om Hem, mijn God” 
Column: Wim Eikelboom. Intermezzo’s: 
muziek en zang. 
26 oktober
Gesprek met Carel de Vries over de visie-
nota van de PKN “Van U is de toekomst” 
Lied van de Week: ‘Rust en ruimte - 
psalm 14” uit Psalmen voor Nu 
Boekbespreking. Zang en muziek.

Volgend ke☻rkblad
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ 
jaargang 64 nr. 9 van woensdag 11 no-
vember kunt u tot en met woensdag 4 
november 20.00 uur inleveren. Gelieve 
kopij digitaal aan te leveren per e-mail. 
Het e-mailadres is: kerkblad@maranat-
hakerk.net.

Afhalen kerkbladen
Voor het afhalen van de bundels kerk-
bladen worden alle bezorg(st)ers ver-
wacht op woensdag 11 november bij de 
fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 
19.30 - 20.30 uur.
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Agenda

Oktober
Wo 07 18:30-19:45 Clubs
 20:00-21:30 Doopcatechese
Zo 11 20:30-00:00 Filmavond Follow me
Di 13 19:00-20:15 Trouwdienst Herman van Veluw & Marjolein v.d. Hoek
Wo 14 19:30-00:00 Vesper
 20:00-21:30 Doopcatechese
Ma 19 19:45-21:45 Sursum Corda
Wo 21 19:00-20:00 Gebedsgroep op woensdag
Ma 26 18:45-20:00 Follow me (12-14 jaar)
Di 27 18:45-20:00 Follow me (15-16 jaar)
 19:45-22:00 Ouderlingenberaad
 19:45-22:00 Vergadering college van diakenen
Wo 28 19:00-20:00 Gebedsgroep op woensdag
 19:45-21:45 Leeravond “Augustinus”

November
Ma 02 18:45-20:00 Follow me (12-14 jaar)
Di 03 18:45-20:00 Follow me (15-16 jaar)
 19:30-22:00 Vergadering college kerkrentmeesters
 19:45-21:30 Bijbelgesprekskring “De Bron”
Wo 04 19:00-20:00 Gebedsgroep op woensdag
 20:00-21:45 Cursus “Leren leven in de kracht van Jezus”
Vr 06 09:00-10:00 Gebedsgroep vrijdagochtend
 18:30-19:00 Verkoop collectebonnen
Ma 09 18:30-21:30 Pre marriagecourse
Di 10 19:30-22:00 Vergadering grote kerkenraad
 19:45-21:30 Bijbelgesprekskring 50+ avond
Wo 11 18:30-19:45 Clubs
 19:00-20:00 Gebedsgroep op woensdag
 19:30-00:00 Vesper
Do 12 14:30-16:00 Bijbelgesprekskring 50+ middag
Za 14 09:00-16:30 Toerustingsdag Operatie Mobilisatie
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Oktober
wo 07 Matteüs 20:1-16
do 08 Matteüs 20:17-34
vr 09 Psalm 122
za 10 Ezra 1:1-11(-2:70)

zo 11 Ezra 3:1-13
ma 12 Ezra 4:1-16
di 13 Ezra 4:17-5:5
wo 14 Ezra 5:6-17
do 15 Ezra 6:1-5
vr 16 Ezra 6:6-12
za 17 Ezra 6:13-22

zo 18 Matteüs 21:18-22
ma 19 Matteüs 21:23-32
di 20 Matteüs 21:33-46
wo 21 Matteüs 22:1-14
do 22 Matteüs 22:15-22
vr 23 Matteüs 22:23-33
za 24 Psalm 110

zo 25 Nehemia 7:72b-8:12
ma 26 Nehemia 8:13-18
di 27 Nehemia 9:1-17
wo 28 Nehemia 9:18-28
do 29 Nehemia 9:29-10:1(28)
vr 30 Nehemia 10:29-40
za 31 Psalm 43

November
zo 01 Psalm 24
ma 02 Matteüs 22:34-46
di 03 Matteüs 23:1-12
wo 04 Psalm 67
do 05 Matteüs 23:13-24
vr 06 Matteüs 23:25-39
za 07 Daniël 7:1-14

zo 08 Daniël 7:15-28
ma 09 Daniël 8:1-14
di 10 Daniël 8:15-27
wo 11 Matteüs 24:1-14
do 12 Matteüs 24:15-28
vr 13 Matteüs 24:29-44
za 14 Daniël 9:1-14

Vandaag lezen wij
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Een gedicht over wijsheid
Job 28

Mensen zoeken schatten in de aarde
Luister! Mensen weten precies de plek waar ze zilver en goud kunnen vinden.
Ze halen ijzer uit de grond, en koper uit stukken steen.
Ze dalen af tot diep in de aarde, op zoek naar kostbare stenen.
Ze nemen lampen mee om in het donker naar schatten te zoeken.
Ze graven diepe gangen, en laten zich aan touwen naar beneden zakken.
Daar hangen ze en doen hun werk, ver weg van iedereen.
Boven op de aarde groeit koren, maar diep in de aarde brandt vuur.
Daar is de plek waar je edelstenen vindt, daar vind je kleine korreltjes goud.
Roofvogels kunnen daar niet komen, ze kennen die plek niet.
Zelfs de sterkste dieren komen er niet, geen leeuw is er ooit geweest.
Alleen mensen bereiken die plaats, zij hakken een weg door de harde rotsen.
Ze graven gangen, diep onder de grond, en vinden prachtige edelstenen.
Ze maken tunnels door de bergen, en brengen verborgen schatten naar buiten.

Wijsheid is niet te vinden
Maar wijsheid, waar kun je wijsheid vinden? Hoe kom je aan inzicht?
Niemand weet waar de wijsheid is, die is op de hele wereld niet te vinden.
Ook al zoek je in de diepste zeeën, je zult nergens wijsheid vinden.
Wijsheid is niet te koop, niet met zilver of goud te betalen.
Wijsheid is meer waard dan het mooiste goud, meer dan de duurste edelsteen.
Wijsheid is kostbaarder dan diamanten, duurder dan het zuiverste goud.
Wijsheid is meer waard dan dure sieraden, meer dan een zak vol parels.
Wijsheid is kostbaarder dan goud uit Ofir, waardevoller dan edelstenen uit Nubië.

Alleen God weet waar de wijsheid is
Waar komt wijsheid dan vandaan? Hoe kom je aan inzicht?
Wijsheid is verborgen voor de mensen, en ook voor de vogels in de lucht.
In het land van de dood hebben ze over wijsheid gehoord, maar ook daar weet 
niemand waar je moet zoeken.
Alleen God weet waar de wijsheid is, Hij weet die te vinden.
Want God ziet alles op aarde, niets is voor Hem verborgen.
Hij heeft bepaald hoe hard de wind moet waaien en hoe groot de wolken zijn.
Hij heeft bepaald wanneer de regen moet vallen en wanneer de donder zal klinken.
God heeft de wijsheid gezien. Daarom weet Hij precies wat wijsheid is.
God heeft tegen de mensen gezegd: ‘Eerbied voor de Heer, dat is wijsheid.
Geen kwaad doen, dat is inzicht.’
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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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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 https://maranathakerk.
net/contact/lid-worden/. Onderaan de site vindt u ook de diverse formulieren om 
mutaties door te geven.
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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
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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
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Dorpsstraat 187 - 6741 AG  Lunteren
Tel. (0318) 48 44 00 - Mobiel (06) 30 70 96 33

www.antwoordservice.nu

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

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

Wij zijn er
voor u.

   Team Monuta Hofrust

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Strandvakanties

* Rondreizen

* Stedentrips

* Wintersport

* Cruises

* Actieve vakanties

* Teambuilding

* Huwelijksreizen

* Treinreizen

* Sportreizen
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Bankrekening nummers

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

Alle overige bankzaken
Penn. Herv. Gem. “Maranathakerk”    NL54RABO0337500398

Diaconie
Diaconie Herv. Gem. “Maranathakerk”   NL93RABO0337517932

Z.W.O. - commissie
Z.W.O.-cie “Maranathakerk”     NL82RABO0337512795

Z.W.O. - project
Z.W.O.-project      NL58RABO0337578508

Jeugdraad
Jeugdraad Herv. Gem. “Maranathakerk”   NL14RABO0337575614

Werkgroep Libanon
Werkgroep Libanon      NL79RABO0337403724



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


