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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  

Psalm 127 
1    Een pelgrimslied van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt,  vergeefs zwoe-
gen de bouwers;  als de Heer de stad niet bewaakt,  vergeefs doet de wachter zijn 
ronde. 2  Vergeefs in het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat 
brood, Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. 3  Kinderen zijn een geschenk van de Heer, 
de vrucht van de schoot is een beloning van God. 4  Als pijlen in de hand van de schutter,  
zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd.  5  Gelukkig is de man wiens koker is gevuld met 
pijlen zoals zij. Hij staat niet te schade als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort. 

Het heilige moeten 
Werken doe je om een inkomen te hebben, maar ook om jezelf te ontplooien. 
In deze “thuiswerk” tijd blijkt dat het samenwerken met collega’s essentieel 
is voor het geluk van de werknemers. Je ontmoet mensen, maakt contact bij 
de koffieautomaat. Zeker nu de sociale activiteiten door Corona ver zijn terug 
gedraaid is werk voor vele “het doel”  in het leven. Hetzelfde geldt voor de 
jongeren op het middelbare en hoger onderwijs. Les vanachter je laptop, of 
met een klein deel van de klas in een lokaal. Veel leuke activiteiten gaan niet 
door, maar je schoolwerk blijft. 

Een ander punt van het “thuiswerken” 
is dat werk en privé voortdurend door 
elkaar lopen. Ons werken lijkt soms 
meer op ploeteren en zwoegen. Hierbij 
speelt mee dat we niet zozeer hard moe-
ten werken, maar omdat we van onszelf 
vinden dat we hard moeten werken. De 
ene na de andere deadline volgt zich 
op. Psalm 127 helpt ons te relativeren. 

Natuurlijk moet je je handen uit de mou-
wen steken. Een huis wordt niet vanzelf 
gebouwd en brood komt ook niet auto-
matisch op de plank. Ons werken, onze 
manier van leven is soms zo’n geploeter 
en gezwoeg. We lijken steeds weer te 
vergeten waar het in het leven daadwer-
kelijk op aankomt. Het lijkt of we col-
lectief alles uit het leven willen halen 
wat erin zit. Dat word nu door Corona 
een stuk lastiger, je kunt als student 
niet zomaar een jaar gaan reizen voor 

je ontwikkeling. Corona gooit van jong 
tot oud onze planning en verwachtingen 
in de war. 

God leert ons te ontspannen. Niet pas 
als alle werkzaamheden klaar zijn, maar 
ook terwijl we aan het werk zijn. En Hij 
leert ons te verheugen over zijn goed-
heid met allen die ons lief zijn. Het gaat 
om het verschil tussen succes en zegen. 
Niet: zonder God geen succes, maar: 
zonder God geen zegen. Succes valt gro-
tendeels te organiseren.  Je kunt heel 
veel plannen, organiseren: het huis 
dat je bouwen wilt, je carrière die je 
uit stippelt. Maar geluk, zegen kun je 
niet plannen zegt de psalmist. Niet met 
laat opblijven, met vroeg opstaan, met 
hard werken. Zegen mag je ontvangen. 
Daar kun je om vragen, die mag je ver-
wachten, daar kun je je voor open stel-
len. Paus Johannes de 23e maakte zich 
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ook nogal druk om de kerk, maar zei op 
een avond: ‘Heer, het is uw kerk, ik ga 
slapen’. Hij besefte dat hij niet zelf de 
kerk overeind kon houden. De kerk is 
Gods werk. Hij zei niet: ‘De kerk is Gods 
werk, ik ga slapen’. Nee, hij ging in ge-
bed: ‘Heer, het is uw kerk.’ We laten ons 
werk door de week en in de kerk  niet 
alleen aan God over. We bouwen en ver-
bouwen  het huis  samen met God. God 

heeft ons nodig en wij God. Zonder God 
lukt het niet, maar zonder ons ook niet. 
En daarom is het gebed ook nodig, om 
met God te praten. Om onszelf voor te 
leggen: ‘hier zijn wij Heer. We willen er 
iets van maken, maar we kunnen dat 
niet zonder U. Ik wens iedereen, ook in 
deze onzekere tijd, een goede nachtrust 
toe in vertrouwen op onze Heer.

Giel Stomphorst

Erediensten 

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. Oekraïense kinderen in de knel  
  2. Kerkrentmeesters 

Zondag 22 november
09.30 uur de heer J.Kroon Zondag der Voleinding
14.30 uur de heer J.Kroon
19.00 uur  ds. Ties Schutte, Bennekom Gez. jeugddienst in MK 
 Collecten: 1. Jeugd
  2. Kerkrentmeesters 

Dinsdag 24 november 
15.30 uur  ds. J. Steenkamp
 Huwelijk Marcella Verbeek en Arnoud Zandsteeg
 
  
Zondag 29 november
09.30 uur de heer A.J. Treur, Vinkeveen   1ste Advent zondag
19.00 uur  de heer C. Verduijn  Vesper
 Collecten: 1. Libanon 
  2. Kerkrentmeesters 
  3. de aanleg van de tuin door de werkgroep Groene Kerk
  
Zondag 6 december
09.30 uur ds. J. Steenkamp  2de Advent zondag
19.00 uur ds. L.J. van Lingen, Beusichem 
Collecten: 1. Kerstattentie Maranathakerk voor ouderen en zieken 
 2. Kerkrentmeesters 
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Zondag 13 december
09.30 uur ds. J. Steenkamp   3de Advent zondag
19.00 uur ds. J.Meertens, Rhenen 
 Collecten: 1. Diaconie Maranathakerk 
  2. Kerkrentmeesters 

Kindernevendienst 

Jeugd spaardoel van het nieuwe seizoen 
 
Het nieuwe winterseizoen is begonnen.  Zo ook bij de jeugd.  Uiteraard gaat dit 
ook anders dan anders net als  vele andere activiteiten in de kerk vanwege het 
coronavirus.  Maar de clubs hebben hun eerste 
creatieve momenten al gehad, Steady (cateche-
se) groepen zijn begonnen en de peuter- en kin-
dernevendienst  zijn  elke zondag paraat.  Bij  een 
nieuw seizoen hoort ook een nieuw spaardoel.   
Met een aantal jeugdwerkers is er gekozen voor: 
De Rudolph stichting. Misschien beter bekend 
als Jeugddorp de Glind. De Rudolphstichting zorgt, 
samen met een trouwe kerkelijke achterban, al 
meer dan honderd jaar ervoor dat Jeugddorp De 
Glind een plek is waar kinderen en jongeren in ge-
zinsverband kunnen wonen en deel uitmaken van 
de dorpsgemeenschap. In Jeugddorp De Glind vin-
den kinderen en jongeren weer een veilig thuis in een leefomgeving die hen biedt 
wat ze nodig hebben voor herstel en ontwikkeling. De Rudolphstichting steunt kin-
deren, gezinshuizen en algemene dorpszaken. Bij elke ontmoeting met onze jeugd 

staat er een spaarpotje 
om zo samen te sparen 
voor dit doel.  We hopen 
dat we aan het einde van 
het seizoen, ondanks alle 
maatregelen, toch een 
mooi bedrag kunnen over-
handigen aan de Rudolph 
Stichting waarmee zij 
ondersteuning/ontwikke-
ling kunnen geven aan de 
kinderen en jongeren in 
Jeugddorp de Glind. 

Jojanneke van Leeuwen  
Jeugddiaken 
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Rooster ´vertel het maar´
Datum  Lezen   Onderwerp
15 november  Mt. 25:1-13   Wijze en dwaze meisjes wachten
22 november Mt. 25:31-46  Wie hoort bij de Mensenzoon?
29 november  Lucas 1:5-25  Een engel bij Zacharias
6 december  Lucas 1:26-38  Een engel bij Maria
13 december  Matteüs 1:18-25  Een engel bij Jozef

Bloemendienst 

Rooster  
15-nov-20  Mw. Lijbers   Mw. Mulder
22-nov-20  Nellie Scherrenburg   Anneke Smolders 
29-nov-20  Mw. Van de Top   Dineke van Veldhuizen 
6-dec-20  Jolanda van der Vlies   Francis Wolfs 
13-dec-20  Ria Brinkman   Piet de Groot 

Bij de kerkdiensten

Vesper ‘Woord voor ons 
geschreven’ 

Woensdagavond 11 november a.s. zal er 
via www.kerkdienstgemist.nl een vesper 
worden uitgezonden. Deze vesper be-
gint om 19.30 uur en zal ongeveer een 
half uur duren. Naast muziek, schrift-
lezing en gebed is er ook een overden-
king. Het thema is:  Danken moet je 
doen! (n.a.v. Lukas 17:11-19). Een ieder 
is van harte uitgenodigd om ‘op afstand’ 
deze dienst mee te beleven, welkom! 

Cock Kroon 

Zondag Voleinding 
Zondag 22 november a.s. is Zondag 
Voleinding, de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. Op die dag zullen zij die 
ons in het afgelopen jaar door de dood 
ontvielen herdacht worden. Wij willen 
hen herinneren in woord en geest en 
hun namen noemen waarmee ze voor 
altijd een plaats hebben gekregen in 
de harten van de nabestaanden en in 
dat van onze gemeente. Een bewogen 
moment. 

Vanwege de thans geldende richtlijnen 
m.b.t. het coronavirus (o.a. een maxi-
maal aantal bezoekers) is besloten deze 
zondag twee diensten te houden, één 
om 9.30 uur en een extra dienst om 
14.30 uur.   Onze kerkelijk werker, de 
heer J. Kroon zal deze diensten leiden. 

Bij iedere naam die genoemd wordt zul-
len nabestaanden of een diaken een 
witte roos plaatsen in een vaas op het 
liturgisch centrum. Na afloop van de 
dienst zal één van de ambtsdragers de 
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vaas plaatsen op de tafel in de hal van 
de kerk. Nabestaanden kunnen, wanneer 
zij dat willen, daaruit een roos mee naar 
huis nemen. 

Helaas kunnen we, i.v.m. het coronavi-
rus, de nabestaanden geen koffie aan-
bieden na de dienst. 
 
Op de volgende 2 pagina’s vindt u de 
namen van hen die ons ontvielen in het 
afgelopen kerkelijk jaar. 

Hun namen zullen genoemd worden in 
de ochtend- of middagdienst van zon-
dag 22 november a.s. 

Huwelijk Marcella Verbeek en 
Arnoud Zandsteeg

Dinsdag 24 november 2020 is een spe-
ciale dag voor Marcella en Arnoud. Zij 
hopen dan door het huwelijk aan el-
kaar te worden verbonden. De kerkelijke 
bevestiging en inzegening zal plaats-
vinden in de Maranathakerk om 15:30 
uur. Dominee Jacques Steenkamp zal in 
deze dienst voorgaan. Marcella en Arnoud 
gaan wonen aan  Wilbrinkstraat  14. 
Jullie hebben je huis volledig vernieuwd 
en verbouwd  om er een thuis van te 
maken. Thuis is de plek waar iemand je 
door en door kent en je jezelf mag zijn. 
Juist God is degene die jullie door en 
door kent en jullie zijn geliefd door 
Hem.  Hij heeft jullie aan elkaar gege-
ven. Zo is het ook mogelijk om elkaar 
lief te hebben. Hij wil jullie daarbij hel-
pen (Psalm 121:2) maar Hij geeft het 
jullie ook als opdracht. In Johannes 13 
vers 34 staat: “Ik geef jullie een nieuw 
gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie 
heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar 

liefhebben”. We wensen jullie een mooie 
trouwdag toe. Maar bovenal een leven 
vol liefde en trouw waarin God jullie 
Hulp en Leidsman zal zijn.  

Vesper 29 november 2020 
Op de eerste adventszondag is er ’s avonds 
(19.00 uur) een Vesperdienst  rond het 
gebed van Jesaja: “Scheurde u toch de 
hemel open…”  Voorganger is br. Kees 
Verduijn. Een zangkwartet o.l.v. Marleen 
van der Kolk uit Ede/Bennekom verleent 
medewerking aan deze gebedsdienst.  

De vespers vormen het eeuwenoude ge-
tijdegebed aan de avond van de dag. De 
dag wordt afgesloten, er wordt gezongen 
en gebeden en er wordt een zegen ge-
vraagd voor de nacht. De psalmen heb-
ben een vaste plek in de liturgie, even-
als de lezing uit de Bijbel, de lofzang 
van Maria en de gebeden.  Kenmerkend 
voor deze gebedsdienst is de ruimte 
voor de stilte. Stilte is de golflengte van 
de Heilige Geest, in de stilte kunnen we 
Gods stem en Zijn aanwezigheid opmer-
ken.  

Vesper ‘Woord voor ons 
geschreven’ – 9 december 

Woensdagavond  9 december  zal er 
via www.kerkdienstgemist.nl een vesper 
worden uitgezonden. Deze vesper begint 



“Rond de Maranathakerk”

8 Rond de Maranathakerk

De mensen van voorbij

De mensen van voorbij 
wij noemen ze hier samen. 

De mensen van voorbij 
wij noemen ze bij namen. 
Zo vlinderen zij binnen 

in woorden en in zinnen. 
en zijn wij even bij elkaar 
aan ’t einde van het jaar. 

  
De mensen van voorbij 

zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 

ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen, 

die wij zo graag herhalen, 
in bloemengeuren, in een lied 

dat opklinkt uit verdriet. 
  

De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 

zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen, 

daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij 

zijn in het licht, zijn vrij. 

(Hanna Lam)  
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3 december 2019 
Erik Ronk 

Valkseweg Oost 46 Lunteren – 57 jaar 
 

5  januari 2020 
Cornelia Hendrika van Scherrenburg-

Hazenberg 
De Honskamp Lunteren – 89 jaar 

 
11 januari 2020 

Arend van de Pol 
De Honskamp Lunteren – 89 jaar 

 
30 januari 2020 

Jan Coenraad Boon 
Bisschopweg 36 Lunteren – 72 jaar 

 
8 februari 2020 

Peter van de Steeg 
Otterlaan 12 Lunteren – 81 jaar 

 
1 maart 2020 

Cornelia Johanne van Benthem- van IJken 
De Honskamp Lunteren – 85 jaar 

 
19 maart 2020 

Jan Martinus Westerink 
Spoorwiel 30 Lunteren – 72 jaar 

 
31 maart 2020 

Piet van Leuveren 
Molenparkweg 44 Lunteren – 74 jaar 

 
7 april 2020 

Leendert Hendericus (Leen) Bremer 
Klokkegat 49a Lunteren 83 jaar 

 
14 april 2020 

Jarno van Hierden 
Kerkhoflaan 15a Lunteren – 9 jaar

 
 
19 april 2020 
Johanna Cornelia Schornagel-Hart 
De Honskamp Lunteren – 89 jaar 
 
25 mei 2020 
D.H. Lokhorst – Schotsman 
Julianastraat 30 Lunteren- 69 jaar 
 
26 mei 2020 
Josine van der Valk -Quist 
De Honskamp Lunteren – 79 jaar 
 
11 juli 2020 
Arne van de Berg 
Molenparkweg 51 Lunteren – 43 jaar 
 
20 augustus 2020 
Hanna Wolters-Boelhouwers 
Oude Arnhemseweg 73 Lunteren – 69 jaar 
 
2 september 2020 
Joop van Engelenhoven 
Nieuweweg 69 Ederveen – 58 jaar 
 
10 september 2020 
H. Wallet-van de Pol 
Rozenhof 1 Lunteren – 93 jaar 
 
21 oktober 2020 
Hennie Klok-Nellestein 
Van Limburg Stirumstraat 48 Lunteren 
– 85 jaar 
 
22 oktober 2020 
Leonora Cornelia Brederveld-van de 
Rovaart 
De Honskamp Lunteren – 86 jaar 



“Rond de Maranathakerk”

10 Rond de Maranathakerk

om 19.30 uur en zal ongeveer een half 
uur duren. Naast muziek, schriftlezing 
en gebed is er ook een overdenking. Het 
thema is:  God, mag ik U zien? (n.a.v. 
Exodus 33:18-23) Een ieder is van harte 
uitgenodigd om ‘op afstand’ deze dienst 
mee te beleven, welkom!

Cock Kroon 

Bij de collecten  

Zondag 15 november 2020, 
Oekraïense kinderen in de 
knel.
Veel weeskinderen en kinderen met 
gedragsproblemen in Oekraïne worden 
opgevangen in staatsinternaten,  welke 
moeite hebben om een echt gezinsver-
vangend huis te zijn. Zo ook in het stadje 
Vynnyky. Het personeel van het staats-
internaat voor basis- en middelbaar on-
derwijs in deze stad had moeite met de 
minimale voorzieningen voor de kinde-
ren: het eten was ongezond, de medi-
sche zorg was slecht, het personeel was 
onverschillig ten opzichte van de kinde-
ren. Directrice Liliya Svystovych richtte 
daarom de School of our Dream op, om 

deze kinderen betere kansen te ge-
ven. Deze school zet zich in om het spe-
ciaal onderwijs in internaten positief te 
veranderen. Ze trainen personeelsleden 
hoe ze een goede, liefdevolle relatie 
kunnen opbouwen met de kinderen, hun 
ouders, voogden of verzorgers. Het per-
soneel leert om te gaan met de sociale 
problemen en gedragsproblemen. 
Er is een uitwisseling met een school 
in Polen, die zich hier ook voor inzet. 
Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt 
tot een veilige, schone en vrolijke leef-
omgeving voor kinderen. 

Zondag 22 november 
2020, Jeugd 

Opnieuw willen we uw bijdrage vragen 
voor het jeugdwerk in onze gemeente, 
gelukkig kunnen veel activiteiten zoals 
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het clubwerk en de follow me catechese 
gewoon door gaan. Daarnaast is er een 
kamp georganiseerd voor de kinderen 
tot 12 jaar en hopen we ook weer een 
zeilkamp te organiseren. 
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 29 november 
2020, Libanon 

Recent hebben wij een aantal mooie be-
dragen  naar Libanon  overgemaakt. 
Het geld van de speciale collecte voor 
de explosie in Beiroet is deels, in over-
leg met ds. Wilbert Saane, naar Kerk in 
Actie gegaan. Zij hebben dit geld aan-
gewend om noodhulp te bieden via het 
kerkelijke netwerk, aan de slachtoffers 
van de explosie. Zij ontvingen voedsel, 
water, kleding en hygiënematerialen. De 
andere helft van  dit  geld is overge-
maakt naar onze gemeente in Anjar en 
is bestemd voor herstelwerkzaamheden 
aan woningen in Beiroet. 
Dit gaat met name om glasschades 
bij  families  wiens  kinderen op het in-
ternaat in Anjar zitten. Daarnaast heb-
ben we uit de overige giften en col-
lectes voor Libanon geld overgemaakt 
voor de instandhouding van het inter-
naat in Anjar.  Deze keer collecteren 
we voor het  uitdelen  van een warme 
maaltijd  aan  ouderen in  Anjar rond 
de kerst. Wilt u bijdragen aan een mooie 
kerst voor deze mensen? 

Zondag 6 december 
2020, Kerstattentie 

Maranathakerk voor ouderen 
en zieken 
Jaarlijks tonen wij onze betrokkenheid 
naar de ouderen en zieken binnen onze 
gemeente. Gemeenteleden bezoeken 
gemeenteleden en brengen een kerstat-
tentie namens onze kerk. Ook nu tijdens 
de coronapandemie willen wij de saam-
horigheid binnen onze gemeente to-
nen. Wij rekenen op uw financiële steun. 
Binnenkort volgt de oproep om u aan 
te melden voor het wegbrengen van de 
kerstattenties. 
 

 

Zondag 13 december 
2020, Diaconie Maranathakerk  

Onze Diaconie houdt gelden aan om bij 
rampen snel te kunnen reageren bij vra-
gen rondom acute nood. Wij vragen uw 
gaven om ook in 2021 bij rampen direct 
geld te kunnen overmaken.  

Pastoraat 

Huwelijksjubilea 
Op 8 september waren Linda 
en Lasco  van Dodeweerd 25 jaar ge-
trouwd.
Gezien de huidige omstandigheden met 
corona hebben zij dit samen met hun 
twee zonen gevierd met een etentje. 
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Dankbaar kijken zij terug op wat zij in 
hun huwelijk hebben mogen ontvangen.  

Cees en Annette  van Veldhuisen wa-
ren op 12 oktober 25 jaar getrouwd.
Door verschillende omstandigheden 
hebben zij dit nog niet kunnen vieren, 
maar zij hopen dat nog te gaan doen. 
Hun huwelijk werd gezegend met twee 
dochters en een zoon. Ook zij kijken in 
dankbaarheid terug op de voorbije ja-
ren.  Bij een van de bruidsparen is bij 
het bezoek thuis gelezen uit Psalm 103 
‘Loof de Here mijn ziel, en al wat in mij 
is, Zijn heilige naam’. Met  alles wat in 
ons is,  mogen we Hem loven en prij-
zen! Beide echtparen en hun gezinnen 
bidden wij Gods zegen toe voor nu en 
de komende jaren. 

Hans en Diana Heinen-Leukenhaus kij-
ken dankbaar terug wat 40 jaar huwe-
lijk hen heeft gebracht.
Zij leerden elkaar kennen in juni 1977 
op een volleybaltoernooi van de L.E.A.O 
school. Op 10 oktober 1980 zijn ze in 
Winterswijk getrouwd. Door een nieuwe 
baan van Hans zijn ze in februari 1981 
in Lunteren komen wonen. Ze hebben 
3 kinderen gekregen. Lianne, Jeroen 
en Ananda. Alle 3 de kinderen zijn ge-
trouwd. Hans en Diana hebben 2 klein-
zonen Jamie en Luuk. Waar ze ontzet-
tend van genieten. Ondanks de laatste 
jaren zijn er wel verschillende  gezond-
heidsproblemen waar ze mee kampen. 
Toch proberen ze hier elke dag het beste 
van te maken. Ze zijn een hecht gezin 
met z’n tienen. Naast de beperkingen 
die Corona geeft, heeft het gezin hun 40 
jarig huwelijk klein, maar bijzonder er-
varen gevierd. Het gezin heeft met ge-
maakte  filmpjes, spellen, cadeaus en 

bloemen, het bruidspaar  groots ver-
rast. 40 jaar geleden was jullie trouw-
tekst uit Hebreeuwen 10:20. Omdat hij 
(Jezus) voor ons met zijn lichaam een 
weg naar nieuw leven gebaand heeft, 
door het voorhangsel.  Mag deze tekst 
jullie blijven herinneren  dat wie in 
geloof volhard met een oprecht hart 
, Jezus met jullie gezin meeloopt en 
trouw houdt aan zijn Belofte. Namens 
de gemeente onze hartelijke felicitatie. 
Daarbij wensen we jullie samen met jul-
lie gezin  hoop, geloof,  liefde en Gods 
nabijheid toe. 

Op 23 Oktober mochten Eep en Marry 
Schut- Veldjesgraaf hun 50 jarig hu-
welijksjubileum herdenken 
Eep  geboren in Kootwijkerbroek Marry 
in Ederveen zijn in Ede getrouwd, de 
inzegening van het huwelijk vond 
plaats in Ederveen  waarna ze in 
Kootwijkerbroek zijn gaan wonen. Sinds 
Februari wonen ze naast dochter Heidi 
aan de Bruinehorstweg.  Het huwelijk 
van Eep en Marry is gezegend met een 
dochter, twee zonen, 9 kleinkinderen en 
een achterkleinkind op komst. Eep  en 
Marry hebben hun huwelijksdag van-
wege de covid-19 omstandigheden in 
huislijke kring gevierd maar wel met 
veel medeleven, avonds werd er een film 
getoond waarin kinderen, familie, vrien-
den hun felicitaties op verschillende 
manieren uiten.  Dankbaar en blij zijn 
ze met deze mijlpaal in hun leven en 
hopen ook de komende tijd elkaar nog 
ruimte te kunnen geven en de helpende 
hand te bieden zoals in de afgelopen 50 
jaar.  Eep  en Marry van harte gefelici-
teerd namens de Maranatha gemeente, 
wij wensen jullie samen met allen die 
jullie lief zijn nog gezegende jaren toe. 
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Geboortebericht
Op zondagmorgen 27 september werden 
Henry en Teunita van Daelen trotse ou-
ders van hun eerste kindje. Een prach-
tige zoon genaamd Finn Gerrit. Het ge-
boortekaartje verkondigde: Teder, lief en 
nog zo klein een stil moment om dank-
baar te zijn. Wij willen jullie van harte 
feliciteren met dit gegeven wonder. Wij 
wensen jullie voor elke dag kracht en 
geduld om de weg te gaan leren met el-
kaar. Wetend dat, waar jullie ook gaan, 
Zijn hand op jullie zal zijn.  
 

In Memoriam – Hennie 
Klok Nellestein 

‘Langzaam ben je van ons weggegleden, 
elke dag een beetje meer, telkens werd 
jou iets ontnomen, dat deed jou en ons 
zo zeer, het is een gemis, een stille pijn, 
dat je nooit meer in ons midden zult zijn.’

Deze woorden staan bovenaan de rouw-
kaart van Hennie Klok – Nellestein. Zij 

overleed woensdag 21 oktober jl. op 
de leeftijd van 85 jaar. Aan haar over-
lijden ging een langere periode van af-
nemende krachten vooraf; haar mentale 
gezondheid ging stap voor stapje ach-
teruit totdat ze uiteindelijk geheel op 
bed kwam te liggen. In deze moeilijke 
weg werd zij liefdevol omringd door 
haar man Gerrit met wie zij op 30 juni 
1954 trouwde. Op die dag beloofden ze 
elkaar liefde en trouw totdat de dood 
scheiding zou maken. In de 66 huwe-
lijksjaren waren er vele zegeningen te 
tellen; samen ontvingen ze kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen. Deze 
konden altijd weer rekenen op de lief-
devolle aandacht van moeder, oma en 
oude oma. Voordat Gerrit en Hennie in 
Lunteren neerstreken woonden ze op 
verschillende plekken, ook woonden ze 
een tijdje in Canada. Hoewel Gerrit zich 
daar  in het uitgestrekte land met haar 
brede wegen  prima thuis voelde bleef 
Hennie de familie in Nederland erg mis-
sen. Ze besloten terug te keren en na-
men hun intrek in  een woning aan de 
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Van Limburg Stirumstraat. Het gebeurde 
niet of nauwelijks dat familie, vrienden 
of buren bij Hennie daar voor een dich-
te deur kwamen te staan. Blijmoedig 
ging zij haar weg in het zorgen voor 
haar echtgenoot, gezin en vele ande-
ren.  Deze blijmoedigheid was een bij-
zondere gave want Hennie wist ook van 
diep verdriet in haar leven. Als meisje 
kreeg ze al snel in haar leven de zorg 
voor een gezin op haar schouders toen 
haar moeder op jonge leeftijd over-
leed.  Maar klagen en mopperen deed 
ze niet!  Een tegeltje in de gang met 
daarop de tekst  ‘Tel alleen de zonnige 
uren’ was typerend voor haar levensin-
stelling. Deze blijmoedigheid hebben 
we op de dag van het afscheid, dinsdag 
27 oktober jl., in de Maranathakerk ook 
gememoreerd. Zoon Jerry en kleinzoon 
Harmen spraken dankbare woorden van 
herinnering. Samen lazen we Psalm 121 
waarin zowel licht als donker, blijdschap 
en onzekerheid onder woorden wordt 
gebracht. Naar aanleiding hiervan was 
het thema van de verkondiging: Geen 
kalme reis, wel een behouden aankomst. 
Vroeg of laat veilig thuiskomen in Gods 
woning  (Joh. 14:2)  wordt ons toege-
zegd in Jezus’ Naam. Wie door Hem tot 
de Vader gaat komt nooit bedrogen uit, 
hij of zij mag gelovig rekenen op het 
eeuwige leven (Joh. 11:25). Na de af-
scheidsdienst hebben we het lichaam 
van Hennie Klok – Nellestein begraven 
op de Gemeentelijke Begraafplaats  te 
Lunteren. Rondom het open graf, waar 
velen naar toe gekomen waren voor een 
laatste groet, klonken er toch woorden 
van hoop: ‘Ik geloof de opstanding van 
het lichaam en een leven tot in eeuwig-
heid.’ De kracht en troost van deze be-
loftevolle woorden wensen dhr. Klok met 

zijn gezin van harte toe nu zij de levens-
reis moeten vervolgen zonder haar die 
hen zo lief was. Correspondentieadres: 
Van Limburg Stirumstraat 48, 6741 WR, 
Lunteren.

Cock Kroon 

In Memoriam – Leonora 
Cornelia Brederveld-van de 
Rovaart 

Donderdag 22 oktober jl. overleed 
mevr. Leonora Cornelia Brederveld – van 
de Rovaart  op  de leeftijd van 86 jaar. 
Ongeveer anderhalf jaar  geleden kwam 
zij in de Honskamp te Lunteren wo-
nen. De bezoeken die daar aan haar 
gebracht werden kon zij altijd waarde-
ren. Mevr. Brederveld  werd geboren te 
Watergraafsmeer op 23 december 1933. 
Noortje, zoals haar roepnaam klonk, 
trouwde met Ton Brederveld; samen 
ontvingen ze kinderen en kleinkinderen. 
Naast vele interesses had muziek ook 
een grote plek in haar hart. Het is niet 
voor niets dat er bovenaan de rouwkaart 
woorden staan van een bekend geestelijk 
lied: ‘Neem, Heer, mijn beide handen en 
leid uw kind, tot ik aan d’eeuw’ge stran-
den de ruste vind.’ Dit lied vertolkte het 
verlangen van Noort Brederveld; dit ver-
langen is ook verwoord op de dag van 
haar begrafenis. Haar kinderen en klein-
kinderen kwamen  op maandag 26 okto-
ber jl. samen voor een intiem afscheid 
op Natuurbegraafplaats  Heidepol  te 
Arnhem. Daar zijn herinneringen  aan 
moeder en oma gedeeld, daarna hebben 
zij het lichaam van  Leonora Cornelia 
Brederveld - van de Rovaart  in de aar-
de gelegd. Wij willen haar kinderen en 
kleinkinderen van harte condoleren met 
het overlijden van hun geliefde moeder 



“Rond de Maranathakerk”

11 november 2020 15

en oma en wensen hen en de troost van 
Christus toe die gezegd heeft: ‘Ik ben de 
Opstanding en het leven, wie in mij ge-
looft, die heeft het eeuwige leven’ (Joh. 
11:25). Correspondentieadres: Van 
Ingenweg 10, 6871 EP, Renkum.

Cock Kroon 

Nieuw ingekomen 
Net na de zomer zijn Jan en Tineke Zwaan 
aan het Kuipershoekje in Lunteren ko-
men wonen. 40 jaar geleden zijn ze 
door Ds Brouwer in onze gemeente ge-
trouwd en hebben in die tijd veel mogen 
betekenen in het jeugdwerk zoals cathe-
chese en maakten deel uit van een afde-
ling van Youth for Christ. Na de verhui-
zing naar Barneveld hebben ze daar deel 
uitgemaakt van de Immanuelkerk en 
heeft Jan ook 10 jaar de mooie taak van 
koster mogen bekleden. In deze jaren 
hebben ze een zoon en dochter mogen 
ontvangen en ondertussen zelfs 3 klein-
kinderen waar ze heel dankbaar voor 
zijn. Nu kijken ze uit naar een hernieuw-
de kennismaking met de Maranathakerk 
en zijn natuurlijk benieuwd welke be-
kenden ze nog tegen zullen komen bin-
nen onze gemeente. Wij wensen ze Gods 
zegen en leiding binnen onze gemeente 
toe en willen jullie allen ook vragen ze 
een warm welkom te geven (wanneer 
het weer kan)

Jan Bos

Omzien naar elkaar 
‘Kijk eens om je heen, je bent niet al-
leen’, deze regel uit een kinderlied-
je geldt zeker in een tijd waarin er af-
stand gehouden moet worden. 
Deze afstand is ter bescherming van de 
volksgezondheid maar laten we die 1,5 
meter in ieder geval overbruggen door 
heel bewust bij elkaar, fysiek of door 
middel  van  een telefoontje, kaartje, 
appje of mailtje, stil te staan. Zoek de 
horizontale verbinding maar laten we in 
alles de verticale verbinding niet verge-
ten.   

Mevr. Jantine Kamphorst (Spoorwiel 
26, 6741 ZK) kreeg n.a.v. een MRI-scan 
te horen dat de hersentumor stilstaat. 
Daar is zij, samen met haar man Gerjan 
en hun zonen, erg blij mee. Hoewel de 
mobiliteit en vitaliteit fors beperkt is 
wordt er, te midden van vragen en onze-
kerheid, toch gedankt, gebeden, zoveel 
mogelijk ‘normaal’ geleefd en geloofd.    

Mevr. Ria Gijsbertsen (Wagen-
makershoek  30, 6741 XT) liep door 
een val een forse kneuzing op. Hoewel 
ze weet hoe is het om ‘altijd’ met pijn 
te moeten leven was dit toch een forse 
tegenvaller. Maar in dit alles verliest ze 
de moed niet en is ze vanuit huis op 
zondag van harte online bij de 
kerkdienst(en) betrokken.  

Mevr. Van Duren (Postweg 11 C, 6741 BA) 
kwam ook te vallen en liep daarbij een 
breuk op. Dit zorgt voor een tijdelijke 
fysieke beperking terwijl haar mentale 
gezondheid blijvend kwetsbaar is. Deze 
zorg vraagt ook veel van haar man die al 
geruime tijd liefdevol en zorgzaam haar 
1e mantelzorger is.  
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Mevr.  Laura Beek (Reeënlaan 48, 6741 
AX) werd opgenomen met een fikse ont-
steking in de directe omgeving van de 
plek waar ze kort daarvoor een borstope-
ratie had ondergaan. Na enkele dagen 
opname mocht ze gelukkig weer naar 
huis. Deze en de komende tijd staan in 
het teken van vervolgbehandelingen.    

Mevr. Marja van Beek, Bisschopweg 56, 
is op het moment van schrijven opge-
nomen in het Rijnstate Ziekenhuis in 
Arnhem in afwachting van haar chemo-
therapie-behandeling in verband met 
acute leukemie. Een spannende tijd, ze-
ker nu de afdeling in quarantaine moest 
vanwege een covid-positieve patiënt en 
man en kinderen niet bij haar op bezoek 
mogen. 

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:  
Mevr. D.A. Prins – Baar (BG-005); mevr. 
D. van Doorn - van den Brandhof; dhr. 
W. van  Veller  (k.023a); mevr. W.J.S. 
van den Dikkenberg – Sluijter (k.023); 
mevr. T. Bos (k. 002); mevr. M. Leenders 
– Hendriksen (k. 021; mevr.   J. Wolff 
- van  Raaij; dhr. en mevr. Klomp – 
van der Mast (k. 22); mevr. J.J. van 
den Hudding – Diepeveen (k. 202).  

Hidde Klomp (Kastanjelaan Oost 14 A, 
6741 DT) overkwam een ongeluk waar-
bij een van zijn handen ernstig bescha-
digde; na de operatie die noodzakelijk 
was mocht hij het ziekenhuis verlaten. 
Inmiddels zoekt Hidde naar manieren 
om school en werk weer op te kunnen 
pakken. Dit vraagt creativiteit en door-

zettingsvermogen want de sector waarin 
hij werkt en studeert, ‘de bouw’, heeft 
z’n hart. Hopelijk zal ook de revalidatie 
eraan bijdragen dat hij deze passie kan 
blijven uitoefenen.  

Gebed 
God, het is stil op straat, een kwaad vi-
rus waart als een spook rond over uw 
wereld en wij weten niet hoe en wat en 
hoe lang. Richt onze ogen op U en op 
Uw Zoon Jezus Christus, die kwam om 
mensen te redden. Schenk ons uw goede 
Geest om te vertrouwen op een nieuwe 
morgen. Trouwe God, bevrijd ons van zor-
gen en kom gauw! Amen. (bij Liedboek 
2013 lied 1003 Hans Tissink).  

Vanuit de Kerkenraad 

Doopdienst en doopcatechese 
De eerstvolgende doopdienst staat ge-
pland op zondag 6 december 2020 in 
de dienst waar ds. Steenkamp zal voor-
gaan. De voorbereidende  doopcateche-
seavonden zijn op woensdag 25 novem-
ber en woensdag 2 december van 20.00 
tot 21.30 uur in onze kerk. We hopen de 
ouders die hun kindje ten doop willen 
houden op 25 november te ontmoeten! 
Graag even aanmelden via  jeugdouder-
lingen@maranathakerk.net.  

College van Diakenen 

Kerstactiviteiten in Coronatijd 
Helaas maken de nieuwste strengere co-
ronamaatregelen het onmogelijk om de 
Kerstzang op kerstochtend door te laten 
gaan. Tevens hebben wij vernomen dat 
de Kerst Inn op tweede kerstdag niet 
doorgaat. Binnen de huidige beperkin-
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gen ziet de organisatie ook geen mo-
gelijkheden voor alternatieven. De gave 
welke wij vorige week tijdens de col-
lecte hebben mogen ontvangen worden 
voor de Kerst Inn 2021 gereserveerd. De 
diaconie van de Maranathakerk stelt al-
les in het werk om de verspreiding van 
kerstattenties voor de ouderen en zie-
ken binnen onze gemeente doorgang te 
laten vinden. Wij rekenen op uw hulp 
bij de verspreiding. Wij zullen u binnen-
kort via de digitale nieuwsbrief en web-
site nader informeren. U kunt hierover 
ook al meer lezen elders in dit kerkblad. 

Pieter van Leusden 

Kerstattenties wegbrengen. 
In december is het weer tijd voor de 
jaarlijkse kerstattentie. Normaliteit wor-
den deze uitgedeeld op een zondag na 
de dienst. Zoals het nu lijkt zitten we in 
december nog niet in een volle kerkzaal.  
Vandaar de oproep:  Wilt u 1 of meer-
dere kerstattenties (coronaproof) weg-
brengen bij gemeenteleden?  U kunt 

deze attenties op zaterdag 12 decem-
ber ophalen in de hal van de kerk van-
af 11 uur.  Via de website kunt u zich 
aanmelden om te helpen of bel naar 
Henny Neutel : 06-16930139 

Alvast hartelijk dank
namens de diaconie 

Verantwoording September 
2020

De volgende collectes zijn ontvangen in 
de maand september 2020
06-09  Ghana  € 341,93
13-09  Rotondehuis  € 418,51
20-09  Stellumthombo  € 1.000,00

Bloemenpotje  €    103,50
Projectbussen  €      34,52

De volgende gift is ontvangen via 
Carolien v Zijl, bestemd voor de dia-
conie  € 20,00. De opbrengst van de 
Seniorenmiddag was € 43,25

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

College  Kerkrentmeesters 

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 
overboekingen met de bank is voor 27 
september 2020 € 149,33 binnengeko-
men. De opbrengst van 25 oktober  2020 
is nog niet bekend.  

De tussenstand komt hiermee op 
€  1.730,45.  De volgende derde col-
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lecte wordt gehouden op  29 no-
vember  2020.  Namens College van 
Kerkrentmeesters hartelijk bedankt voor 
uw gaven in welke vorm dan ook. 

Henk van Voorst, penningmeester  
 

 

Actie kerkbalans 2021 
Volgend jaar van zaterdag 16  tot za-
terdag 30 januari 2021 doen wij samen 
met 2.000 kerken weer mee aan de 
Actie Kerkbalans. Tientallen vrijwilligers 
zamelen geld in voor onze kerk. Voor ie-
dereen is de kerk op een andere manier 
van waarde. 

Om te kunnen blijven bestaan hebben 
kerken een financiële bijdrage nodig van 
hun leden. Kerken krijgen namelijk geen 
subsidies. 

De commissie is inmiddels weer druk be-
zig met de voorbereidingen van de Actie 
Kerkbalans 2021. Helaas zijn op dit mo-
ment nog niet alle toezeggingen  van 
2020 binnen. Denkt u eraan om dit over 
te maken?  Binnenkort  worden al onze 
lopers weer benaderd of ze ook dit jaar 
weer mee willen helpen. Uiteraard zijn 
wij bezig om dit op een verantwoorde 
manier te organiseren voor zowel de be-
zorging als het ophalen van de envelop-
pen. Wij zijn altijd op zoek naar reser-
velopers. Lijkt het u wat of wilt u meer 

informatie, neem dan contact op met 
Niels Uenk of John Veldhuizen. Telefoon 
06-55706858. 

Commissie Actie Kerkbalans 

Verantwoording collecten  
De volgende collectes zijn ontvan-
gen in  de maand  september  en okto-
ber  2020. 

20-09    € 358,55 
25-09    € 84,28 
27-09    € 283,67 
02-10    € 73,80 
04-10    € 296,33 
11-10    € 312,71 
18-10    € 540,92 

Via de heer Kroon hebben wij de volgen-
de giften ontvangen van  1 x € 300,  1 x 
€ 50 en 1x € 20  voor de kerk. Via me-
vrouw Goor hebben wij een gift ontvan-
gen van € 50 voor de kerk. Via de bank 
hebben wij een gift ontvangen van € 
250.

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 
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Vorming en Toerusting

Retraite weekend: “Mijn vrede 
geef ik u”

Dit retraiteweekend zijn we te gast 
in stiltecentrum Bethlehem van de 
Benedictijner Willibrordsabdij even bui-
ten Doetinchem. De Bijbelse betekenis 
van vrede, shalom,  gaat verder dan de 
afwezigheid van oorlog. Vrede heeft 
betrekking op de goede en rechte ver-
houdingen tussen mensen en in onze 
verhouding tot onze leefomgeving. Deze 
vrede met elkaar hangt samen met  de 
vrede heerst in onszelf. De vrede van 
Christus geeft een diepe rust en brengt 
ons tegelijk in beweging. 

Dit weekend is speciaal voor jou, wan-
neer je bereid bent om zelf in de spie-
gel te kijken en je te bezinnen op de 
betekenis van vrede op de plek waar jij 
staat. Op verschillende manieren staan 
we stil bij het thema. We vlechten ons 
programma in de getijdegebeden van de 
broeders. Pax, het Latijnse woord voor 
vrede, heeft een centrale plek in de be-
nedictijnse spiritualiteit. 

De abdij staat op het mooie landgoed 
van kasteel Slangenburg; het is een plek 
om op adem te komen.  
Er kunnen maximaal 10 mensen deelne-
men aan deze retraite.

Begeleiding : Ronald Tamerus en Kees 
Verduijn

informatie : mail naar: cverduijn63@
gmail.com

Datum : vrijdag 26 maart 2021 
16.00 uur – zondag 28 
maart 2021 ca 14.00 uur

Kosten : € 180,00
Adres : Stiltecentrum Betlehem, 

Sint Willibrordsabdij: 
Abdijlaan 1, 7004 JL 
Doetinchem www.willi-
brordsabdij.nl

Opgave voor 1 december 2020: mail 
naar cverduijn63@gmail.com om je aan 
te melden.
(e.e.a. onder voorbehoud van de co-
ronamaatregelen. Ook in de coro-
natijd is er ruimte voor gasten bij 
de Willibrordusabdij. Stiltecentrum 
Bethlehem is ruim opgezet, ieder heeft 
een eigen kamer. Het gastenverblijf is 
onlangs geheel gerenoveerd.  Er wordt 
zeer zorgvuldig omgegaan met de voor-
schriften betreffende de corona-epide-
mie)

“Een helder licht”
Beste broers en zussen,

‘In alle dingen werkt God samen met hen, 
die Hem liefhebben om tot stand te bren-
gen wat goed is’ - Romeinen 8: 28. 

We leven in een tijd waarin we soms 
niet meer weten waar we goed aan doen 
en waaraan niet.

De maatregelen rondom Covid leiden 
ertoe dat we elkaar niet meer kunnen 
ontmoeten zoals we dat graag zouden 
willen. Net als iedereen, hoopte de 
commissie Vorming en Toerusting, dat 
in de loop van de maanden er weer 
nieuwe mogelijkheden zouden zijn. We 
zijn dankbaar dat we iedere zondag met 
elkaar, fysiek of digitaal, de eredienst 
mogen vieren. Ook voor de jeugd, de ge-
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bedsgroep, groeigroepen en vergaderin-
gen zoeken we naar mogelijkheden om 
God en elkaar te ontmoeten. Bijzonder 
om te ervaren, dat God ons ook ontmoet 
via de digitale weg. 

En toch, als we eerlijk zijn, dan mis-
sen we elkaar. We willen elkaar graag 
ontmoeten en spreken. God heeft ons 
gemaakt voor relatie. Relatie met Hem 
en met elkaar. Wij, maar ook de wereld 
snakt ernaar om gezien en gehoord te 
worden. Het mooie van crisistijden is 
dat er ook nieuwe creativiteit en daar-
mee ook nieuwe ideeën en initiatieven 
ontstaan. Daar hebben we al heel veel 
mooie dingen van gezien. We zijn alle-
maal Gods medearbeiders. Zoals Paulus 
in Romeinen 8 schrijft wil God met ons 
tot stand brengen wat goed is. 

Vanuit Vorming en Toerusting willen we 
jullie als gemeente vragen om ideeën, 
die jullie hebben om in deze tijd ge-
meente te zijn en naar elkaar en de we-
reld om te zien, met ons te delen. Als 
commissie willen we de gemeente, dus 
u en jou, graag ondersteunen om de 
nieuwe initiatieven ook tot uitvoering 
te brengen. Denk aan mensen en ideeën 
die elkaar aanvullen en versterken, te 
verbinden, publiciteit en dat wat er no-
dig is om het initiatief vorm te geven.
Zo hopen we als gemeente het goede te 
doen. Een helder Licht te zijn voor el-
kaar en voor de wereld om ons heen, die 
zo donker is en verlangt naar Licht. 

In de eerste corona-golf hebben we el-
kaar op een mooie manier bemoedigt 
met beelden en verhalen van Hoop. 
Daarom willen we deze rubriek opnieuw 
onder jullie aandacht brengen. Ook in 

dit seizoen is de natuur een grote bron 
van Hoop, maar niet alleen de natuur 
ook andere beelden en verhalen waar 
we even een klein stukje hemel op aarde 
ontmoeten.

We willen jullie aanmoedigen om op-
nieuw beelden en verhalen met de ge-

Geloof is kennis  

Geloof is in de eerste plaats ken-
nis. Men weet in wie men gelooft. 
Men kent Hem. Zoals een man z’n 
vrouw kent, een kind z’n moeder, 

een vriend z’n vriend. Men verkeert 
met elkaar. Men gaat met elkaar 
om. Nu en dan ziet men elkaar in 
het hart. De een is met de ander 
vertrouwd. Men zou elkaar niet 
kunnen missen. Zo is het geloof 
een kennen van God en van alles 
wat Hij gezegd en gedaan heeft. 
Men heeft Hem in al zijn doen en 
laten meegemaakt. Men weet nu, 
wie Hij is en wat men aan Hem 
heeft. Men gelooft niet in het 
vage. Men gelooft concreet en 

precies.

 Dr. A.A. van Ruler,
uit: Ik geloof
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meente te delen. Deze kun je mailen 
naar website@maranathakerk.net.

Deel jouw/jullie idee/initiatief met ons 
via vent@maranthakerk.net 

Tot slot willen we jullie bemoedigen 
en aanmoedigen met  het lied ‘Laat 
de vlam weer branden’ (Opw 44) zie 
verder dit kerkblad bij gedichten of 
kijk via: https://www.youtube.com/
watch?v=3gchT9fDL2I

Maak kennis met...

Jacques Steenkamp (1972)

Hoi. Mijn naam is Jacques Steenkamp. 
Ik ben getrouwd met Soretha en we 
hebben 3 kinderen die momenteel stu-
deren in Zuid-Afrika. Kayley (24), Suné 
(22) en Rudi (19). Ik ben bijna 20 jaar 
predikant in Zuid-Afrika geweest en vind 

het een geweldige uitnodiging van God 
om ook in Nederland mijn roeping te 
vervullen. Ik ervaar God dagelijks om me 
heen, van de kleinste worm in de tuin 
tot de schoonheid van een volle maan 
aan de sterrenhemel. God is aanwezig 
in mijn vreugde en mijn verdriet en ik 
leef elke dag graag vanuit Zijn genade 
en liefde.

‘Blijf trouw aan je roeping...‘

Hoe komt een Zuid-Afrikaanse domi-
nee terecht in de Maranathakerk in 
Lunteren?
Nadat ik een tijdje geen dominee was 
geweest moedigde Soretha mij in 2019 
echt aan om het predikantschap weer op 
te pakken en in die tijd spraken we ook 
met onze kinderen over hun studies. We 
moedigden ze ook aan om in het buiten-
land te gaan afstuderen, te gaan werken 
en daar ook te wonen. En op dat moment 
vroegen wij ons zelf ook af: “en waarom 
wij niet?”  Ook had ik een goede erva-
ring met een uitwisseling van de PKN in 
Nederland. De kerk in Zuid Afrika en de 
PKN lijken ook op elkaar. En toen dacht 
ik: “laten we het proberen”. Ik heb toen 
gesolliciteerd op een vacature bij de 
PKN van de Maranathakerk, we hebben 
er veel voor gebeden en vanaf het eerste 
moment van contact voelde het als: “Dit 
is de kerk!” En bij elk contact daarna 
voelde het alsof we één familie waren. 
Ik heb verder ook niet meer gesollici-
teerd. Het gevoel zei me: “Het lukt met 
de Maranathakerk of niet.”

Hoe vinden jullie kinderen het om zo 
ver weg van jullie te wonen?
Het is , zowel voor hun als voor ons, een 
dubbel gevoel. Vanaf het eerste moment 
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waren ze enthousiast met ons en moe-
digden ze ons aan om deze stap te zet-
ten. En ze zijn nog steeds erg blij voor 
ons dat het ons hier goed gaat.
Aan de andere kant is er natuurlijk het 
verlangen en de verwachting om elkaar 
snel weer te zien. Afhankelijk van de co-
rona hopen we daar op rond het einde 
van het jaar of begin 2021. En we wil-
len graag ook eens per jaar een (kort) 
bezoek aan Zuid Afrika brengen om de 
kinderen, familie en de vele bekenden 
te bezoeken.

Waar geniet je het meest van hier in 
Nederland?
Wij genieten van alle nieuwe dingen, 
nieuwe ontdekkingen. Bijv. hoe werkt 
de centrale verwarming. Die kenden we 
daar helemaal niet. We genieten ook erg 
van fietsen hier in de omgeving. We krij-
gen binnenkort wel een auto maar op 
dit moment hebben we daar nog geen 
behoefte aan. Gewoon lekker op je fiets 
boodschappen doen, mensen bezoeken, 
heerlijk. En natuurlijk wandelen. Ik had 
werkelijk geen idee hoe het zou zijn hier 
in Lunteren. Maar het natuurschoon, 
het bos met zijn herfstkleuren, prach-
tig. En de mensen zijn heel vriendelijk, 
het voelt als familie, we voelen ons hier 
helemaal thuis. Echt een geschenk van 
God!

Wat is jouw verwachting voor de 
Maranathakerk?
Voor mijzelf heb ik de verwachting 
om geestelijk leider van de gemeen-
te te zijn en gehoorzaam te zijn aan 
mijn roeping. En voor de gemeente 
van de Maranathakerk als “medereizi-
gers” eigenlijk hetzelfde : blijf trouw 
aan je roeping om Christen te zijn in 

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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de Maranathakerk en in Lunteren. 
Beschouw de Maranathakerk als je eigen 
gemeente en neem het eigenaarschap in 
geloof op. En wat ik ook nog graag kwijt 
wil: “de business van de kerk is relatie, 
de relatie tussen God en mensen en de 
relatie onderling.”

Wie is jouw voorbeeld op geloofsge-
bied?
Dat zijn er eigenlijk wel meer. Als jong 
predikant zocht ik in elke gemeente een 
senior-predikant als geestelijk mentor, 
iemand waar ik veel van kon leren. Ik 

had ook een bijzonder goede vriend, ook 
predikant, Theunis Botha die veel voor 
mij betekende en nu nog. Hij trouwde 
Soretha en mij, kent al onze kinderen 
en is echt een geestelijk voorbeeld. 
Theunis heeft ook veel contacten hier 
in Nederland , o.a. bij de PKN. Een mooi 
mens.

Wat was de belangrijkste gebeurtenis 
in je leven?
Toch wel mijn roepingsverhaal. Op de 
website staat dat ook beschreven. Het 
begon in 1990 toen ik koos voor een 
studie geologie. In dat eerste studie-
jaar merkte ik toch steeds meer dat de 
gedachte bij mij opkwam om predikant 
te worden. Toen ik dat aan mijn vader 
voorlegde had ik niet durven hopen dat 
hij daarin zou toestemmen. Mijn vader 
was niet gelovig. Maar er gebeurde iets 
onverwachts. Hij ging akkoord en dat 
was het keerpunt in mijn leven. Daarmee 
ging ook een grote wens van mijn opa 
van moederskant in vervulling. Hij was 
een diepgelovig man en had als droom 
dat zijn kleinzoon ooit predikant zou 
worden. Het mooie vind ik daarom dan 
ook dat ik bevestiging van mijn roeping 
zowel van gelovigen als ongelovigen 
heb gekregen. En ik vind het ook echt 
een uitdaging. Als ik een preek maak 
moet ik nadenken over voorbeelden die 
ik ga geven, Dan werkt het niet om in 
mijn Zuid Afrikaanse straatje te denken. 
Ik ben hier in Nederland en de mensen 
hier moeten me begrijpen. Ik begin dus 
weer een beetje van voren af aan.

Welke persoon in de Bijbel zou je wel 
eens willen ontmoeten?
Graag zou ik David eens willen ontmoe-
ten. David is een persoon die verschil-

Stemmen uit het verleden  

Dietrich Bonhoeffer
(1906 – 1945)

Heilige, barmhartige God, mijn 
Schepper en mijn Heiland, mijn 

Rechter en mijn Redder, U weet wie 
ik ben en wat ik doe. U haat en 

bestraft het kwaad zonder aanzien 
van de persoon. Wie oprecht bidt 
om vergeving scheldt U de zonde 
kwijt. U houdt van het goede en 

beloont het, hier op aarde met een 
getroost geweten, en in de toe-

komstige wereld met de kroon van 
de gerechtigheid.
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lende kanten van het leven intens er-
vaart. Hij heeft heel veel strijd gehad, 
kreeg een heel verantwoordelijke baan 
als koning en dat leverde weer heel veel 
vragen op. Als predikant heb je ook 
een verantwoordelijke taak, een hele 
mooie taak en soms ook zwaar. Je hebt 
daarbij ondersteuning nodig, net zo-
als David die vond in zijn goede vriend 
Absalom. Ik geniet ook heel erg van zijn 
Psalmen. Ze gaan over het leven. En de 
Klaagliederen. Ik kan jubelen, maar ik 
mag ook klagen. Ik mag al mijn emoties 
bij God uitstorten.

Wat vinden jouw vrienden je mooiste 
karaktereigenschap?
Dat zou je ze zelf moeten vragen. Maar 
ik beschouw mezelf als vriendelijk en 
heel toegankelijk. Ik wil ook graag 
moeite doen om een goede relatie met 
iemand te hebben. Ik heb ook maar een 
handvol echte vrienden, maar daar ga 
ik dan ook helemaal voor. Zij zullen ook 
zeggen dat ik heel loyaal ben. Zelfs als 
ik eens een keer ruzie zou hebben, zou 
ik zeggen: “ga zitten, we drinken een 
glas wijn en we praten het uit.”

Hoe ben jij in de keuken?
Ik geniet echt van koken. Hier in 
Nederland heb ik het nog niet zo veel 
gedaan, maar ik Zuid Afrika heel vaak. 
Vanwege het weer kookten we natuurlijk 
ook veel buiten. Veel Hollandse maal-
tijden zijn ook vergelijkbaar met die in 
Zuid Afrika. Bijv. wat wij hier stamppot 
noemen aten we daar ook . Wel op een 
wat andere manier klaargemaakt.
Op dit moment eten wij heel 
Zuidafrikaans, vlees, groenten en rijst.
Het valt ons op dat jullie in Nederland 
heel veel brood eten. En dat doen wij nu 

ook. Dat Nederlandse brood is zo heer-
lijk. En natuurlijk houden we van een 
lekker wijntje. Daar ben ik mee opge-
groeid. Als je in Zuid Afrika ‘s middags 
bij iemand op bezoek komt vragen ze 
niet aan je : “koffie of thee” maar “rood 
of wit”?

Als jij voor zondag een lied zou mo-
gen opgeven, wat zou dat zijn?
Lijkt me mooi om een Zuid Afrikaans 
lied te laten horen:
Laat Heer, U vrede deur my vloei.

Bert Hazeleger

Liturgie en Erediensten

Oproep Liturgie en Eredienst 
Reacties gevraagd op de 
digitale diensten!

Inmiddels zitten we in een tweede Lock 
down en kunnen er maximaal dertig 
mensen fysiek deelnemen aan de kerk-
dienst en volgen velen de dienst via de 
computer of via kerk-tv. Een brief vanuit 
de gemeente vormde voor ons de aanlei-
ding om breder te kijken hoe de digitale 
diensten ervaren worden door en hoe de 
vormgeving van de diensten aansluit bij 
de gemeente. We willen graag met een 
‘dwarsdoorsnede ‘ van de gemeente in 
gesprek gaan om te onderzoeken wat 
er leeft binnen de gemeente. Daarom 
roepen we gemeenteleden op om mee 
te doen en hun visie te geven over de 
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vormgeving van de diensten in corona-
tijd, in een éénmalig groepsinterview 
met 4 a 5 personen, max. anderhalf uur. 
We willen in totaal graag tussen de 12 
en 15 mensen spreken. Wanneer u van-
wege leeftijd/ gezondheid/ of andere 
goede reden niet kunt deelnemen aan 
een interview, dan zouden we u telefo-
nisch graag willen spreken. Schroom dus 
niet! Stuur een bericht naar het mail-
adres van de taakgroep lene@maranat-
hakerk.net met uw naam en telefoon-
nummer. We zien uit naar uw reactie! 

Namens de taakgroep,
Ineke van den Brink

Groene kerk
“Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien naar alles wat er leeft”

Jaarlijks stemt de taakgroep Groene Kerk 
de activiteiten en plannen af met de 
Kleine Kerkenraad. Door de Coronacrisis 
was dit overleg verplaatst naar septem-
ber. Naast de plannen voor de kerktuin 
hebben we het concept aangeboden 
van de ’10 groene woorden’, afspraken 
die we met elkaar willen maken in de 
Maranathakerk met oog op de zorg voor 
de schepping. De reacties van de Kleine 
Kerkenraad zijn inmiddels verwerkt en 
deze versie zal besproken worden bin-
nen de Grote Kerkenraad. De gebruikelij-
ke activiteiten van de taakgroep worden 
gedwarsboomd door de maatregelen: we 
hebben een verwonderwandeling op het 
programma staan en we willen een ex-
cursie organiseren naar ‘de Hof van Lof’ 
te Megen, waar we kennis willen maken 
met de Franciscaanse en Claraanse leef-
wijze waarin zorg voor de schepping een 
belangrijke plaats inneemt. Wie weet 

gaat het er van komen dit seizoen, we 
zullen het dan tijdig bekendmaken via 
de gebruikelijke kanalen. Verder werken 
we in dit seizoen aan een magazine, 
dat halverwege volgend jaar gepubli-
ceerd zal worden. We sluiten aan op het 
Abraham-thema van ds. Steenkamp.

Ededoet actie voor kerktuin
In september hebben we een Initiatief 
ingeleverd bij de actie Ededoet om hier-
mee zoveel mogelijk geld in te zame-
len voor het opknappen/verduurzamen 
van de kerktuin. In het vorige kerkblad 
stond de vraag of u uw Ededoet-cheque 
wil doneren aan ‘ons’ Initiatief. Binnen 
de tijd hebben we, dankzij uw donaties, 
ons doel bereikt en zelfs meer (€1620)!! 
Wat geweldig! Heel hartelijk bedankt 
voor uw donatie en natuurlijk uw ver-
trouwen in ‘ons ’project! 

Met dit geld en de subsidie van de 
gemeente Ede en een aanvulling van 
de kerk hopen we een mooi, onder-
houdsvriendelijk en duurzaam stukje 
tuin te realiseren. Het beplantings-
plan is gemaakt door Pieter van Manen 
(HappyBeePlant). We willen een eco-
logische en duurzame tuin realiseren 
waarbij ook het hemelwater zoveel 
mogelijk in de tuin gehouden wordt. 
Ons streven is om alles dit jaar nog af 
te maken. Vanaf 21 november gaat de 
schop in de grond! Met een aantal vrij-
willigers hopen we de zaterdagen 21 en 
28 november en 5 december de tuin een 
metamorfose te geven. Vindt u dit een 
leuk project en wilt u de 21ste en/of 
28ste en/of 5de helpen dan horen we 
graag van u! ( 06-53700033). Vele han-
den maken licht werk!

Taakgroep Groene Kerk.
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Algemene informatie

Vanuit de Classis
Vergaderen is een kunst
Bij de classicale vergadering Veluwe be-
gint schriftelijk vergaderen ingeburgerd 
te raken. Op deze manier kunnen we een 
aantal besluiten nemen. Er is echter één 
grote maar. We kunnen elkaar niet ont-
moeten en ook niet met elkaar spreken 
over wat er nodig is om kerk te zijn en 
te blijven. De vergadering heeft beslo-
ten dat ds. Gerben Westra namens de 
ring Ede, ouderling Harry Westerink na-
mens de ring Harderwijk en ds. Leendert 
Plug namens de ring Nijkerk zijn be-
noemd voor een nieuwe periode van 
vijf jaar. Ouderling Wijnand Westerink is 
benoemd als lid van het breed modera-
men voor de ring Harderwijk. Ouderling 
Wim van de berg heeft zich beschikbaar 
gesteld voor het breed moderamen voor 
de ring Hattem. Zijn benoeming vindt 
plaats op de volgende vergadering. De 
vergadering heeft ingestemd met het 
beroepen van ds. Jan Piet Vlasblom als 
predikant met bijzondere opdracht voor 
zijn werk als docent geestelijke verzor-
ging bij de Christelijk Hogeschool Ede. 
Op 14 oktober is het beroep bij hem 
gebracht en heeft hij dat aangenomen. 
Hij wordt daarmee aan de classicale ver-
gadering verbonden en heeft voor zijn 
werk dan een kerkelijke zending. Naast 
hem zijn er nog vijf predikanten aan de 
classicale vergadering verbonden. De 
vergadering heeft een voorstel aange-
nomen waardoor het mogelijk wordt dat 
een kerkelijk werker stemgerechtigd lid 
is. En als laatste is de begroting voor 
2021 vastgesteld. Er zijn woorden aan-
gereikt voor de opening en de sluiting 
die ieder voor zichzelf kon overdenken. 

Woorden die ook spreken van vertrou-
wen en perspectief omdat kerkenwerk 
werk in Gods wijngaard is.
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering 
Veluwe

Mededelingen

Rookworstenactie Oekraïne 
2020

“Want Ik had honger en u hebt Mij te 
eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij 
te drinken gegeven”. Mattheus 25 : 35

Ook dit jaar willen we toch, ondanks de 
coronacrisis, graag weer onze bekende 
rookworstenactie houden voor voedsel-
pakketten voor de Joodse gemeenschap 
in Oekraïne. Deze sociaal en kwetsbare 
groep mensen is hard getroffen door 
de crisis. Men wil daar in de komende 
winter 150 dorpen bezoeken en 40.000 
voedselpakketten uitdelen aan Joodse 
ouderen en Holocaustoverlevenden, die 
onder de armoedegrens leven.

De voedselpakketten werden vanuit de 
synagoges uitgedeeld, dat kan door de 
corona nu niet en zo rijden vrijwilligers 
het hele land door. Een voedselpakket 
kost € 10,00. Daar zit in: 1 kg suiker, 2 
kg bloem, 1 kg rijst, 1 kg grutten, 1 kg 
bulgur, 2 kg macaroni, 1 liter bakolie, 
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500 gr. havermout, 1 blikje erwten, 1 
blikje mais, 1 blikje sprot, 1 blik kippen-
vlees, pakje koffie, pakje thee. De rook-
worsten zijn, zoals altijd, van keurslager 
Van Rooijen en  kosten € 3,50 per stuk 
en 4 stuks voor € 12,00. Grof en fijn. 
De runderrookworsten kosten € 3,75 per 
stuk. De rookworsten zijn luchtdicht / 
vacuüm verpakt en kunnen goed in de 
diepvries. 

Bestellen: per email: blvankoesveld@
hetnet.nl of telefonisch: 0318 - 483660. 

U kunt contant betalen, maar u kunt het 
ook overmaken op bankrekeningnummer  
NL87 INGB 0006 1889 94 tnv A.H. van 
Koesveld-Peelen, ovv Oekraïne. Ook gif-
ten zijn welkom. 

Onze actie loopt van d.v. 16 november 
t/m 5 december. U kunt vooraf bestel-
len, dan krijgt u ze de eerste week al 
thuisbezorgd.

Leo en Leida van Koesveld 

Volgend kerkblad
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ 
jaargang 64 nr. 10 van woensdag 9 de-
cember kunt u tot en met woensdag 2 
december 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 9 december bij de 
fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 
19.30 - 20.30 uur.

Agenda

November
Wo 11 18:30-19:45 Clubs
 19:00-20:00 Gebedsgroep op woensdag
 19:30-00:00 Vesper
Ma 16 18:45-20:00 Follow Me (12-14 jaar)
Di 17 18:45-20:00 Follow Me (15&16 jaar)
Wo 18 19:00-20:00 Gebedsgroep op woensdag
Ma 23 18:30-21:30 Pre marriagecourse
 19:30-22:15 Vergadering kleine kerkenraad
Wo 25 18:30-19:45 Clubs
 19:00-20:00 Gebedsgroep op woensdag
 19:45-21:45 Vergadering kleine kerkenraad
Za 28 10:30-12:15 Repetitie projectkoor
Ma 30 18:45-20:00 Follow Me (12-14 jaar)
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November
wo 11 november Matteüs 24:1-14
do 12 november Matteüs 24:15-28
vr 13 november Matteüs 24:29-44
za 14 november Daniël 9:1-14

zo 15 november Daniël 9:15-27
ma 16 november Daniël 10:1-11
di 17 november Daniël 10:12-11:2a
wo 18 november Daniël 11:2b-12
do 19 november Daniël 11:13-24
vr 20 november Daniël 11:25-35
za 21 november Daniël 11:36-45

zo 22 november Daniël 12:1-4
ma 23 november Daniël 12:5-13
di 24 november Psalm 97
wo 25 november Matteüs 24:45-25:13
do 26 november Matteüs 25:14-30
vr 27 november Matteüs 25:31-46
za 28 november Jesaja 1:1-9

zo 29 november Jesaja 1:10-20
ma 30 november Jesaja 1:21-31

December
di 01 december Jesaja 2:1-9
wo 02 december Jesaja 2:10-22
do 03 december Jesaja 3:1-12
vr 04 december Jesaja 3:13-4:1
za 05 december Jesaja 4:2-6
zo 06 december 1 Tessalonicenzen 1:1-10

December
Di 01 18:45-20:00 Follow Me (15&16 jaar)
 19:30-22:00 Vergadering college van kerkrentmeesters
 19:45-21:30 Bijgelgesprekskring ‘De Bron’
Wo 02 18:30-19:45 Clubs
 19:00-20:00 Gebedsgroep op woensdag
 19:30-22:00 Bijeenkomst ministry team
Vr 04 09:00-10:00 Gebedsgroep vrijdagochtend
 18:30-19:00 Verkoop collectebonnen
Di 08 19:45-21:30 Bijbelgesprekskring 50+ avond
 19:45-22:00 Vergadering college van diakenen
Wo 09 19:00-20:00 Gebedsgroep op woensdag
19:30-21:15 Repititie projectkoor
19:30-19:45 Vesper
Do 10 14:30-16:00 Bijbelgesprekskring 50+ middag

Vandaag lezen wij
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‘Laat de vlam weer branden’
(opwekking 44)

Wij gaan op weg met brandend hart,
Met een gebed bij elke stap.

Het lied van hoop klinkt door de landen,
Zingend van de nieuwe dag.

Tweeduizend jaar, en dag en nacht,
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten,

naar een liefde die verwarmt.

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,

laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.

De liefde roept, de waarheid spreekt,
dat is de kracht waarmee wij gaan.

Om hen die vallen, hen die wank´len,
op te vangen in uw naam.

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,

laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.(2x)
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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

S
in

d
s
 1

9
3
4

www.bouwbedrijfklomp.nl

info@bouwbedrijfklomp.nl

Ervaar kwaliteit en vakmanschap!

Kauwenhoven 27  

6741 PW  Lunteren
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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

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)

Oostelijke Parallelweg 4
6741 CT Lunteren

Tel. (0318) 483 502
Mob. Tel. (0631) 903804

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

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

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

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


