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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  

“O kom, o kom, Immanuel..” 

O Wijsheid, voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste; Gij doordringt alle din-
gen met mildheid en kracht. Kom nu en wijs ons uw wegen. 
O Adonaï, Leider van Israëls huis;  Gij zijt aan Mozes verschenen in het brandend 
braambos en hebt hem de Wet gegeven op de Sinaï. Kom nu en bevrijd ons met sterke 
hand. 
O Wortel van Jesse, Gij zijt het teken waarop de volken hebben gewacht; Voor U 
zullen koningen verstommen, de volken zullen tot U smeken. Kom nu en bevrijd ons, 
wacht niet langer meer. 
O Sleutel van David en scepter van Israëls huis; wat Gij opent zal niemand meer 
sluiten, wat Gij sluit, zal niemand meer openen. Kom nu en bevrijd ons uit de kerker, 
uit de duisternis en de schaduw van de dood. 
O Dageraad, afglans van het eeuwig licht en Zon van gerechtigheid. Kom nu en ver-
licht hen die in duisternis leven, die gezeten zijn in de schaduw van de dood. 
O Koning der volkeren, zo lang verwacht. Gij hoeksteen die alles één maakt. Kom nu 
en red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd. 
O Immanuel, onze Wetgever en Koning, verwachting der volkeren en hun Verlosser. Kom 
nu en red ons, Heer, onze God. 

Zondagschoolkerstfeest.  De meester van de zondagschool vertelde het  be-
kende verhaal van de geboorte van Jezus.  Daarna luisterden we met rode 
oren naar het vrije verhaal, dat door een andere juf verteld werd. Een feel-
good verhaal dat goed afliep op de avond voor Kerst.  Aan het eind kregen 
we  een grote sinaasappel, een kersttimpje  (uit de bakkerij van mijn va-
der)  en een spannend kinderboek.  Zo zag de kerstviering van de zondag-
school er uit toen ik kind was. 

De kinderen droegen bij aan de viering 
door thuis een tekst uit het hoofd te le-
ren uit het oude Testament en die vooraf 
aan het kerstverhaal hardop te zeggen. 
“een maagd zal zwanger worden en gij 
zult hem de naam Immanuel geven” en 
andere teksten uit de profeten. 

Zinnen, die je als kind echt uit je hoofd 
moest leren, je struikelde zomaar over 
al die moeilijke woorden! Maar het wa-
ren teksten, die het kerstverhaal voor-
bereidden.  Feitelijk sluiten de teksten, 

die de kinderen voordroegen aan op een 
oude kerkelijke traditie. In de zeven da-
gen voor kerst werd elke dag zo’n tekst 
gezongen. 

Het zijn de zogenaamde O-antifonen, die 
als keervers gezongen werden bij de lof-
zang van Maria:  “O Wijsheid, O Heer en 
Meester, O Wortel van Isaï, O sleutel van 
David, O Opgang uit den hoge, O Koning 
van de volken, O Immanuel”,  elke dag 
één.  Het zijn de namen waarmee wij 
Jezus Christus aanroepen, het zijn de 
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namen van Hem, die de Messias is, de 
redder van  Israël en van de volken. 

Al die namen drukken iets uit van wie 
Jezus is en van zijn betekenis voor ons 
mensen.  De laatste, Immanuel, horen 
we ook terug in het Kerstevangelie: in 
Jezus is God-met-ons! We roepen Jezus 
aan om zijn komst, om redding en 
verlossing.    In dat ‘O’ klinkt  een diep 
verlangen en eerbied door: O Kom! De 
dagen worden korter, het duister is zo 
groot, Kom toch om de macht van het 
duister te breken met Uw licht, Wees 
toch een God met ons! 

Het is donker,   de dreiging van de co-
rona-epidemie is nog volop om ons 
heen. We leven al zo lang op afstand 
van elkaar leven. We kunnen niet nor-
maal naar de kerk gaan, zelfs niet met 
de Kerst, we kunnen niet samen zingen, 
we missen de gemeenschap. En op veel 
meer manieren is het donker, ieder be-
leeft in meerdere of mindere mate zijn 
eigen ervaring van  verdriet, van angst 
en duisternis. 

In deze  laatste week op weg naar 
Kerst mogen we ons oefenen in het aan-
roepen van die namen van onze Heer 
Jezus Christus, mogen we ons de troost 
van die namen te binnen brengen, die 
ons door het Oude Verbond zijn aange-
reikt. Ook wanneer je geloofsvertrou-
wen niet goed bestand is tegen al dat 
duister, dat op je afkomt. Sta maar weer 
op, lees en lees hardop, zing de teksten 
mee. 

De kerklieddichter Willem Barnard ver-
telde dat hij in zijn moeilijke momen-
ten in een lied zijn geloof weer te bin-

nen  zong.  Dàt  is de kracht van de li-
turgie: wanneer je er zelf met je gevoel 
niet meer bij kunt krijg je een lied, een 
vorm aangereikt en bid en zing je samen 
met anderen mee, met al je vertwijfeling 
en je verdriet én met geloof dat de toe-
vlucht neemt tot God. De psalmdichters 
zijn ons hierin voorgegaan. 

In het bekende lied ‘O kom O 
kom, Immanuel’1 zijn deze verzen onder 
ons bekend geworden. Dezelfde Barnard 
heeft het bekende adventslied ge-
dicht vanuit een Engelse bewerking die 
terug gaat op die eeuwenoude antifo-
nen. We zingen het mee in de gemeente, 
we luisteren het mee met de toeganke-
lijke bewerking van ‘Sela’; we luisteren 
naar Bono, die met U2 de Engelse va-
riant zingt, het is een roep vanuit de 
golflengte van onze ziel. 

En Hij die gekomen is, zijn komst in 
deze wereld vieren wij. Hij die altijd de 
komende is: Hem verwachten wij;  Zijn 
bevrijding, zijn heling, zijn verlossing, 
daarop hopen wij. Ik wil u uitnodigen 
om vanaf 17 december elke dag tot aan 
de Kerst een van deze gezangen te over-
wegen en te bidden.  

Hij heeft beloofd:  ‘Ik zal er morgen 
zijn’. Gezegende Kerst, houdt moed, heb 
lief.  

Kees Verduijn 
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Erediensten 

Zondag 20 december
09.30 uur ds. A. Groeneveld 4de Advent zondag
19.00 uur de heer J. Kroon
 Collecten: 1. Familie Saane
  2. Kerkrentmeesters 

Donderdag 24 december
18.30 uur kinderkerstfees
 Collecten: 1. Kinderen in de knel
  2. Kerkrentmeesters 

22.00 uur ds. J. Steenkamp Kerstnachtdienst 
22.00 uur ds. J. Steenkamp Kerstnachtdienst
 Collecten: 1. Open doors
  2. Kerkrentmeesters 

Vrijdag 25 december   
09.30 uur ds. J. Steenkamp 1ste Kerstdag
11.30 uur ds. J. Steenkamp 
 Collecten: 1. Operatie mobilisatie
  2. Kerkrentmeesters 
 
Zondag 27 december
09.30 uur ds. T, Schutte, Bennekom
19.00 uur ds. C. Hendriks, Ede
 Collecten: 1. Libanon 
  2. Kerkrentmeesters 
  3. de aanleg van de tuin door de werkgroep Groene Kerk

Donderdag 31 december
19.30 uur ds. J. Steenkamp
 Collecten: 1. Libanon
  2. Kerkrentmeesters 

Vrijdag 1 januari 
10.30 uur ds. T. Schutte, Bennekom Nieuwjaarsdagdienst 
 Collecten: 1. Voedselbank Ede
  2. Kerkrentmeesters 
   



“Rond de Maranathakerk”

6 Rond de Maranathakerk

Zondag 3 januari
09.30 uur ds. F. v Velzen, Amersfoort
19.00 uur ds. J. Meertens, Rhenen 
 Collecten: 1. Manage zonder drempels
  2. Kerkrentmeesters 

Zondag 10 januari
09.30 uur ds. J. Steenkamp
19.00 uur ds. J. Steenkamp
 Collecten: 1. Meet in
  2. Kerkrentmeesters 

Woensdag 13 januari
19.30 uur dhr. J. Kroon -Vesper   
   
Zondag 17 januari
09.30 uur ds. J. Steenkamp
19.00 uur de heer J. Kroon
 Collecten: 1. N.n.b.
  2. Kerkrentmeesters 

Kindernevendienst 

Rooster ´Vertel het maar´
Datum   Lezen     Onderwerp
20 december   Hebr. 1:1-7, 13-14 Jezus is grootser dan de engelen
25 december  Lucas 2:1-14  Engelen in Betlehem
27 december Matteüs 2:13-23  Jezus’ vlucht naar Egypte
03 januari  Marcus 1: 1-8  Johannes de Doper
10 januari Marcus 1:21-28  Jezus is sterker dan een onreine geest
17 januari  Marcus 1:29-39  Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus

Bloemendienst 

Rooster  
20 december 2020  Teuni van de Hoef   Dhr. De Koning 
27 december 2020  Gerrie Vreugdenhil   Mw. Lijbers 
3 januari 2021  Stieneke Meppelder   Mw. Mulder 
10 januari 2021  Nellie Scherrenburg    Mw. Van de Top 
17 januari 2021  Dineke van Veldhuizen   Francis Wolfs 
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Bij de collecten  

20 december is de collecte voor de 
Diaconie. Onze Diaconie houdt gelden 
aan om bij rampen snel te kunnen re-
ageren bij vragen rondom acute nood. 
Wij vragen uw gaven om ook in 2021 
bij rampen direct geld te kunnen over-
maken

24 december kerstnachtdienst Open 
Doors Open Doors steunt christenen 
die om hun geloof worden vervolgd of 
verdrukt. Open Doors brengt Bijbels 
en christelijke lectuur naar landen die 
daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft 
Open Doors training en verleent de or-
ganisatie praktische hulp, zoals trauma 
zorg en noodhulp.

25 december 1e kerstdag Operatie mobi-
lisatie 1 e kerstdag hopen we te collecte-
ren voor Stichting Operatie Mobilisatie. 
De stichting waar Marco Bouw (die 
door ons als gemeente is gezonden) en 
sinds kort ook Caroliene van den Berg 
voor werkt. Operatie Mobilisatie heeft 
tot doel om het Evangelie te versprei-
den onder de mensen de niet of nauwe-

lijks toegang hebben tot het Evangelie. 
Onderstaand artikel geeft een mooi 
beeld over hoe zij dat doen: Drie mil-
jard mensen hebben nog nooit gehoord 
dat Jezus Christus Zijn leven gaf om hen 
eeuwig leven te geven! Als wij, volge-
lingen van Jezus, dit niet aan hen ver-
tellen, zullen ze menselijkerwijs nooit 
gered worden. Het is onze opdracht om 
hen het Evangelie te brengen. Barikisu 
is zo’n meisje dat nog nooit van Jezus 
heeft gehoord. Ze is 11 jaar oud en deel 
van de eeuwenoude Fulani-stam. Ze leidt 
een nomadenbestaan in het Sahel ge-
bied en wordt volgens haar cultuur bin-
nenkort uitgehuwelijkt. Wij geloven dat 
God haar leven wil vullen met Zijn lief-
de, zodat ze wordt gered en in Hem een 
hoopvolle toekomst heeft. Dit geloven 
we niet alleen voor Barikisu, maar voor 
alle onbereikte mensen. In de komende 
vijf jaar willen we als OM alleen al in 
de Sahel 300 kerken stichten: levende 
gemeenschappen van Jezus-volgers. We 
trainen lokale gelovigen om de harten 
van de onbereikte mensen te winnen 
voor Jezus. Net zoals in het Bijbelboek 
Handelingen willen wij discipelen uit-
zenden om te bouwen aan zo’n gemeen-
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schap. Zo krijgen ook deze mensen een 
kans om Jezus te leren kennen. U kunt 
hieraan meebouwen! In de eerste plaats 
door te bidden, maar ook door te geven. 

31 december 2021 Libanon Domine 
Hagop is in Libanon betrokken bij een 
kerkgemeente & (kost)school De kost-
school biedt plaats aan kinderen uit 
arme gezinnen met name uit de regio 
Beiroet. 
Deze kinderen vinden onderdak op het 
internaat en gaan net als de kinderen 
uit de regio naar de Christelijke school 
in Anjar. Libanon kent geen schoolsy-
steem zoals in Nederland. Het is een 
privéschool die geen overheidssubsidie 
ontvangt. De ouders betalen 50% van 
het schoolgeld. Het schoolgeld voor de 
kinderen uit het internaat moet via do-
naties betaald worden.

1 januari 2021 Voedselbank Ede 
Voedselbank Ede helpt mensen die on-
der het bestaansminimum leven. De 
hulp bestaat uit het wekelijks verstrek-
ken van een zo gevarieerd mogelijk 
voedselpakket. Voedselhulp kan worden 
aangevraagd via diverse hulpverlenende 
instanties. Het verzorgingsgebied is de 
hele gemeente Ede, kunnen een beroep 
doen op de Voedselbank. In deze Corona 
tijd word er meer dan ooit aangeklopt 
bij de voedselbank. Dit terwijl de regels 
rondom voedsel verstrekking strenger 
zijn geworden in deze tijd. Van de gif-
ten kan de voedselbank extra producten 
aanschaffen maar ook bijvoorbeeld bus-
jes laten rijden om giften in natura op 
te halen.

3 januari 2021 Manage zonder drempels
Deze manege is niet zomaar een manege, 
ze zijn er namelijk speciaal voor mensen 
met een ernstig meervoudige beperking. 
Bij ons kunnen deze mensen ontspan-
nen en genieten van onze paarden en 
hun bewegingen tijdens het paardrij-
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den. Dankzij het huifbedrijden komen 
de rijders op een natuurlijke manier in 
beweging, de beweging van de paarden 
wordt via het doek overgedragen op de 
rijder. Deze beweging en de warmte van 
de paarden zorgt voor ontspanning in 
het lichaam. 

10 januari 2021 Meet Inn Meet Inn is 
een inloopcentrum in Ede. Iedereen is 
welkom bij Meet-Inn. Naast de Open 
Inloop zijn er speciale groepsactivitei-
ten. Wil je in gesprek over levensvragen, 
dan ben je welkom bij het Zinvol Café. 
Voor ouderen is er een senioreninloop. 
Er is een taalgroep voor mensen die 
moeite hebben met de Nederlandse taal 
en aantal keer per week kan je er voor 
een klein bedrag een gezonde maaltijd 
nuttigen. Nu in Corona tijd is deze ont-
moeting niet mogelijk op de gebruike-
lijke manier. Vrijwilligers zetten zich in 
om contact te houden met de mensen 
die geen of weinig sociaal vangnet heb-
ben in hun omgeving.

Pastoraat 

Geboorteberichten
Op 8 Oktober werd in het gezin van 
Jos en Esther  Donkelaar, Nieuweweg 
75 Ederveen, Sven Jos  Reijer  gebo-
ren.  Ontzettend dankbaar en geluk-
kig zijn zij  met dit gegeven wonder. 
Jos, Esther,  Ruben en Noelle  namens 
de gemeente van harte  gefeliciteerd 
met  Sven,  jullie  zoon en  broertje.  Wij 
wensen jullie de zegen van God toe bij 
zijn opvoeding. 

Een dochter en zusje, aan ons gegeven. 
En in de moederschoot, ben jij door Hem 
geweven. 
Zijn trouw is oneindig groot. Lieve Jinthe, 
zo dankbaar, dat jij bij ons mag zijn. 

Met deze tekst op het geboorte kaartje 
van Judith  Anthonia  willen Daan en 
Cora Vorst (Molenparkweg 26) laten 
weten hoe dankbaar ze zijn dat op 12 
november 2020 hun dochter is geboren 
is. Jinthe is het zusje van Siem. Wat een 
wonder om uit Gods hand een dochter 
te ontvangen. En zeker, Zijn trouw is 
oneindig groot. Dat ook Jinthe God mag 
leren kennen in haar leven als Degene 
die trouw is en haar nooit loslaat. Veel 
wijsheid, liefde en zegen toegewenst in 
de opvoeding van jullie prachtig twee-
tal. 

Omzien naar elkaar 
‘Kijk eens om je heen, je bent niet alleen’, 
deze regel uit een kinderliedje geldt ze-
ker in een tijd waarin er afstand gehou-
den 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 te-
lefoontje, kaartje, appje of mailtje, stil 
te staan. Zoek de horizontale verbinding 
maar laten we in alles de verticale ver-
binding niet vergeten.   
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Dhr. en mevr. Hardeman – Hartman 
(Troelstrastraat  16,  6741  XE) hebben 
beiden de leeftijd van de zeer ster-
ken bereikt. Ze weten zich tot op de 
dag van vandaag verbonden met de 
Maranathakerk. Op zondag beleven ze 
de eredienst op afstand mee. Een mee-
levende groet aan hun adres vanuit de 
gemeente zal hen goed doen!  

Mevr. Leenders – Hendriksen (Dorpsstraat 
25 Kamer 21, 6741 AA) woont al weer ge-
ruime tijd in de Honskamp te Lunteren. 
Naar eigen zeggen krijgt ze hier steeds 
meer een ‘thuisgevoel’ bij. Ze is dank-
baar dat ze recent ook haar 78e  ver-
jaardag mocht gedenken en vieren. Kort 
daarna overleed onverwachts een broer 
van haar. Een kaart ter bemoediging en 
als teken van blijvende verbondenheid 
met haar zal mevr. Leenders ook moed 
en kracht geven. 

Mevr.  Gerda van de Pol, Mispelweg 1, 
wacht op de oproep om een melanoom 
in haar hoofd te opereren, op het mo-
ment van schrijven van dit bericht kwam 
de oproep binnen, opname woens-
dag operatie donderdag 10 december. 
Spannende dagen en tijden voor Gerda, 
Gert, kinderen en naaste. 
 
Mw. Esther  Donkelaar- van de Wal, 
Nieuweweg 75. Esther heeft een tumor 
(onder de pols), operatie en verder on-
derzoek geeft hopelijk duidelijkheid. 
Dat de oproep spoedig mag zijn. 
 
In de achterliggende weken waren er 
diverse gemeenteleden die getest moes-
ten worden op corona. Sommigen kre-
gen een negatieve uitslag en mochten 
dus gewoon weer de deur uit. Anderen 

bleken positief te zijn en moesten bin-
nen vier muren blijven om thuis uit te 
zieken. Voor hen die fysiek of mentaal 
moeilijke tijden doormaken de onder-
staande bemoediging:  ‘Uit zijn woord 
klinkt troost ons tegen, kracht in zwak-
heid, hulp bij smart, licht en steun op 
onze wegen en bemoediging voor ’t 
hart. Gods genade blijft ons bij; onze 
hulp en troost is Hij’ (Philipp Friedrich 
Hiller).  

50-jarig huwelijksjubileum 
Op 25 november jl. herdachten Gerrit 
en Frederiek  Middelink  het feit dat ze 
50 jaar geleden in het huwelijksbootje 
stapten. Ze trouwden in Apeldoorn waar 
ook hun twee dochters Agnes en Leonie 
werden geboren. Toen Gerrit de praktijk 
van dr. van der Scheur in Lunteren kon 
overnemen verhuisde het gezin naar 
Lunteren. Daar werd nog de jongste 
telg, Gersom, geboren. 

Tot aan de pensionering hebben 
Gerrit en Frederiek de huisartsenprak-
tijk aan de  Kimmijserlaan, waar ze 
nu nog steeds wonen, gerund. Voor 
veel Lunteranen daarom zeer vertrouw-
de gezichten. Inmiddels zijn ze ook in 
het rijke bezit van zeven kleinkinde-
ren.  Bij de  Maranathakerk  zijn beiden 
ook al heel lang betrokken. Gerrit was 
in de jaren zeventig koploper in het 
innen van sponsorgelden bij en ook 
deelnemer aan de sponsorloop voor de 
uitbreiding van de kerk met de verga-
derzaal en kelderruimte en Frederiek is 
heden ten dage nog steeds pastoraal 
medewerker in wijk 10 nadat ze in het 
verleden al bij allerhande activiteiten 
in de Maranathakerk betrokken was. Het 
huwelijksjubileum hebben Gerrit en 
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Frederiek in bescheiden kring met kin-
deren en kleinkinderen gevierd. En wel-
licht gebeurt dat straks, na het corona-
tijdperk in wat grotere kring. 

Namens de  Maranathakerk  willen we 
Gerrit en Frederiek van harte gelukwen-
sen met dit mooie huwelijksjubileum. 
Ook wensen we hen Gods zegen toe op 
nog vele mooie jaren samen. 

Nieuw ingekomen 
Vanaf oktober zijn Remco en Jannie 
Speelziek aan de  Hulweg   in Lunteren 
komen wonen. Ze hebben daar veel ge-
klust aan hun nieuwe woning voordat 
ze hier zijn ingetrokken. Ook al zitten 
ze niet in de bouw, ze hebben het hele 
huis met enige hulp geheel op de kop 
gezet en omgetoverd tot een paleisje! 
Ze voelen zich in korte tijd al aardig 
thuis in Lunteren en zouden ook graag 
deel gaan nemen aan de diensten en ac-
tiviteiten van onze gemeente voor zover 
dat nu kan. Ze hebben samen met hun 
kinderen Noëlle (6) en Jelte (2) jaren 
in Veenendaal gewoond. Remco werkt 
op de vrachtwagen en Jannie heeft een 
zorg hart. 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 
 
Dhr. en mevr. V.d. Pol zijn vanuit Wekerom 
verhuist naar de Wagenmakershoek 16 te 
Lunteren, dichterbij hun dochter Marjan 
Ruttenberg. Ze hebben 3 kleinkinderen 
en ook achterkleinkinderen. Wij hopen 
dat ze zich welkom mogen weten in de 
Maranathakerk. 

Mariëlle Verkerk-Klok 

Korte tijd geleden zijn  Cor en Willy 
Oosterbeek – van der Lee zich in 
Lunteren komen wonen  en hebben zij 
zich aangesloten bij de Maranathakerk.  
Beiden zijn het Veluwse wel gewend, 
hun laatste woonplaats was Barneveld. 
Cor is een gepensioneerde bakker, Willy 
is nog werkzaam als verzorgende in 
haar vorige woonplaats. In hun vrije 
tijd maken ze graag wandelingen.  Met 
de Maranathakerk hebben ze al kennis-
gemaakt door een aantal diensten live 
te bezoeken, maar ook online worden de 
diensten gevolgd. We heten hen hartelijk 
welkom en hopen dat zij zich snel thuis 
mogen voelen in de Maranathagemeente.   

Van Lunteren naar Willemsoord 
Vanaf 2 december jl. zijn Jaap Jan en 
Mirjam Hunze, met dochters Indra en 
Kaya, niet meer woonachtig in Lunteren 
maar in Willemsoord. Vele jaren hebben 
ze aan de Marskamp met hun kinderen 
gewoond. Lunteren is dus voor hen 
‘overbekend’ omdat ze vanaf jonge leef-
tijd in het dorp en de omgeving daar-
van opgroeiden. Om dit na zoveel jaren 
achter te laten is een grote maar ook 
bewuste stap naar een nieuwe periode 
in hun leven. Inmiddels hebben ze een 
prachtige en karakteristieke woning be-
trokken; de afstand naar het werk van 
Jaap Jan is wel groter geworden maar 
deze extra kilometers vormden geen be-
lemmering om in de provincie Overijssel 
neer te strijken. Wij bedanken hen voor 
de goede contacten in en buiten ‘de 
kerk’, hierbij denken we zeker ook aan 
de periode rondom het overlijden van 
moeder en oma Corrie van Benthem eer-
der dit jaar. Wij wensen hen de zegen 
van onze God toe die niet aan tijd en 
plaats gebonden is: ‘De Heer zegene en 
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behoede u, Hij  tone  u zijn aanschijn 
en  ontferme  zich over u, Hij wende 
zijn gelaat naar u toe en geve u vrede’ 
(n.a.v. Numeri 6:24-26). Deze wens is 
ook gericht aan zoon Senna die wel 
in Lunteren blijft wonen. Een kaart-
je als groet zal hen zeker goed doen: 
fam. Hunze,  Paasloregel  5, 8338 ST, 
Willemsoord. Cock Kroon 

Vanuit de Kerkenraad 

Ik voel me thuis 
De Xhosa-bevolking in Zuid-Afrika heeft 
een rijke culturele historie. Elke per-
soon binnen de  Xhosa-cultuur heeft 
zijn of haar plaats, erkend door de 
hele gemeenschap.  Net als de joden 
van weleer, hechten de  Xhosas  veel 
waarde aan mondelinge overleve-
ring.  Traditioneel  wordt  het onderricht 
van de ouderen niet opgeschreven maar 
wordt het van generatie op generatie 
doorgegeven via mondelinge overleve-
ring. 

De  isiduko  (clan) bijvoorbeeld, die het 
belangrijkst is voor de Xhosa-identiteit 
(zelfs meer dan namen en achterna-
men) wordt van de een op de ander 
overgedragen via mondelinge overle-
vering. Het kennen van jouw isiduko is 
cruciaal voor de  Xhosas  en het wordt 
als een schande beschouwd als je jouw 
familie niet kent. Het wordt zo belang-
rijk geacht dat wanneer twee vreemden 
elkaar voor de eerste keer ontmoe-
ten,  isiduko  de eerste identiteit is die 
wordt gedeeld.  Het vormt de wortels 
van ubuntu (menselijke vriendelijkheid), 
een gedrag dat bij deze stam synoniem 
is aan het reiken van een helpende hand 
naar een vreemdeling in nood. Ubuntu 

gaat verder dan elkaar alleen helpen - 
het is zo diep dat het zelfs zo ver gaat 
dat het voor het kind van je buurman 
zorgt en hem berispt als hij een over-
treding begaat.  Vandaar  het  gezeg-
de «it takes a village to raise a child”.   
Afgelopen weken heb ik mijn  isidu-
ko  kunnen delen met  vele mensen die 
tot op dat moment  vreemden voor me 
waren. De isiduko die we delen, is onze 
identiteit in Christus. De clan waarvan 
we deel uitmaken, is het lichaam van 
Christus. En het gedrag dat we delen, 
is  om  elkaar  te  steunen.  Heel erg be-
dankt iedereen die mij bij een huisbe-
zoek zo vriendelijk en gastvrij heeft ont-
vangen. Ik voel me thuis. Ik kijk ernaar 
uit om onze isiduko - onze identiteit in 
Christus - te blijven delen. Laat het me 
weten als u een bezoek wenst. Tijdens 
mijn huisbezoeken probeer ik me wel 
aan de coranavoorschriften te houden. 

Met vriendelijke groet,
Jacques Steenkamp 

Notulen Grote Kerkenraad 10 
november 2020 

Opening 
We vergaderen momenteel digitaal. Om 
elkaar toch van hart-tot-hart te kun-
nen spreken starten wij deze vergade-
ringen tegenwoordig met een wande-
ling van een half uur, in koppels van 
twee. Tijdens de wandeling wordt er een 
vooraf vastgesteld thema/onderwerp 
besproken. Bij aanvang van de digitale 
vergadering is er eerst een korte terug-
koppeling van de verschillende koppels. 
Scribaat 

Er zijn geen bezwaren ingediend tegen 
de benoeming van Henny Neutel-van 
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Holland als scriba. Bevestiging staat 
gepland op 13 december a.s. 

Liturgie en Eredienst 
De taakgroep Liturgie en Eredienst gaat 
een enquête uitzetten m.b.t. de ervarin-
gen vanuit de gemeente over de invul-
ling van de erediensten in Coronatijd. 

Groslijst predikanten 
Twee maal per jaar wordt de lijst van ex-
terne predikanten besproken. We kijken 
dan vooral of de lijst nog actueel is en 
of er wellicht nieuwe namen aan toege-
voegd kunnen worden. 

Zondag Voleinding 
Om te kunnen voldoen aan een waar-
dige invulling van de herdenking van de 
overledenen besluiten we dit jaar twee 
diensten te houden. Er worden 19 over-
ledenen herdacht. 

Commissie alternatieve kerk in 
Coronatijd 
De commissie heeft frequent vergaderd. 

Er worden per zondag twee kerkdiensten 
gehouden: tweemaal 30 personen zon-
der zingen. ’s Morgens met beamer en ’s 
avonds met een organist.  
Avondmaal: vooralsnog wordt het 
Avondmaal ‘lopend’ gebruikt, zoals dat 
ook de vorige keer is gegaan. ’s Avonds 
is er voortzetting van het Avondmaal en 
Dankzegging.  
Algemeen: bij binnenkomst van de kerk 
wordt er gevraagd of men zich heeft 
ingeschreven voor de dienst. Hiermee 
hopen we te voorkomen dat het max. 
aantal bezoekers van 30 ongemerkt 
overschreden wordt. 

College van diakenen 
Er worden gemeenteleden benaderd die 
voorgedragen zijn voor de twee vacatu-
res binnen de diaconie. 

Collega van ouderlingen 
Huiskamergesprekken kunnen momen-
teel niet gevoerd worden; hopelijk kan 
dit in het voorjaar van 2021 weer opge-
start worden. Er is behoefte aan nieuwe 



“Rond de Maranathakerk”

14 Rond de Maranathakerk

pastorale medewerkers doordat enkelen 
gestopt zijn. Huisbezoek wordt uitslui-
tend op afspraak gedaan onder de gel-
dende beperkende maatregelen. 

Vacatures jeugdouderlingen 
Er worden gesprekken gevoerd met kan-
didaten. (Inmiddels is bekend dat Linda 
Schimmel-v.d. Top haar benoeming 
heeft aanvaard.) 
Jacques sluit de vergadering.  

Henny Neutel, scribaat 

College van Diakenen 

Verantwoording Oktober
De volgende collectes zijn ontvangen in 
de maand oktober 2020
04-10  ALEH Jeruzalem  € 1556,95
11-10  Eigen Diaconie  € 540,35
18-10  Evang. Hogeschool € 578,72
25-10 Kerst-Inn € 491,42

De volgende giften zijn ontvangen en in 
bovenstaande overzicht verwerkt:
Stichting ALEH Jeruzalem  € 50,-
   € 1000,-
Eigen Diaconie  € 60,-
Evang. Hogeschool € 50,-
Kerst-Inn   € 50,-

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

Brief ALEH 
Jeruzalem, 30 november 2020 

Beste leden van de Maranathakerk te 
Lunteren, 
Graag zouden wij u namens de bewo-
ners van ALEH enorm willen bedanken 
voor de geweldige donaties die wij 
hebben mogen ontvangen ten ere van 
‘Israëldag’. Uw toewijding jegens kinde-

ren met ernstige beperkingen in Israël 
wordt enorm gewaardeerd. Het feit dat u 
heeft besloten om aandacht te besteden 
aan Israël en ALEH in het bijzonder, is 
heel speciaal en bewonderenswaardig. 

Op dit moment is de situatie bij ALEH 
stabiel, maar gespannen. Bezoeken, ook 
van familie, worden nog beperkt en de 
afdelingen bevinden zich momenteel 
in een ‘semi-lockdown’. De medewer-
kers dragen ook sinds de aanvang van 
COVID-19 beschermende kleding en 
direct contact wordt, indien mogelijk, 
zoveel mogelijk vermeden. Zij werken 
tevens in kleine groepjes (de zgn. ‘cap-
sules’) om eventuele besmetting onder 
stafleden en kinderen te beperken. Niet 
een ideale situatie, maar noodzakelijk. 
We kijken ernaar uit om weer bezoekers 
te mogen ontvangen en bij deze bent 
u ook van harte uitgenodigd om eens 
een bezoek af te leggen aan onze afde-
lingen, indien u dat niet al eens heeft 
gedaan. 

Wij wensen u en uw geliefden gezond-
heid toe en alvast heel fijne en geze-
gende feestdagen! Tot slot willen wij 
de hele gemeenschap die zo vrijgevig 
is geweest, toewensen dat de zegen uit 
Maleachi 3:10 in uw gemeenschap, als 
geheel en bij elk indvidu, uit mogen ko-
men. 

Met vriendelijke groet,
Shraga Evers, 

Yochanan Zomer Stichting ALEH in Israël 

*Vanaf januari 2021, zal onze naam 
‘Stichting ALEH in Israël’ veranderen in 
‘Stichting ADI Israël’. Daarover zult u 
t.z.t. meer informatie over ontvangen.
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2021 2020

83
83.10 eigen inkomsten Libanon taakgroep -                         6.000                 
83.20 wekelijkse kerkcollecten en tijdens huwelijksdiensten 30.000              35.000              
83.30 overige giften 500                    500                    
83.50 Projectbussen 250                    3.000                 
83.60 ZWO 5.000                 
83.70 Bloemenpot 250                    1.500                 
83.99 Bazaar -                         4.000                 

36.000              50.000              

45
45.10 Diaconaal quotum 2.000                 2.000                 

totaal 2.000                 2.000                 

47
47.42 administratie 1.000                 1.000                 

totaal 1.000                 1.000                 
48
48.11 Bankkosten 200                    200                    

totaal 200                    200                    

50
50.80 Jeugddiaconaat buitenland (gemeenteleden) 500                    500                    
50.90 Meet-Inn 1.000                 1.000                 
50.91 Diaconaal Platform Ede 500                    500                    
50.92 Vluchtheuvel 750                    750                    
50.93 Bloemengroet 2.200                 2.200                 
50.94 Kerst/Paasattenties 1.500                 1.500                 
50.95 Overige kosten 2.050                 2.050                 

totaal 8.500                 8.500                 

51
51.15 Doelen volgens collecterooster 9.000                 9.000                 
51.19 Landelijk doel projectbussen 250                    1.600                 

totaal 9.250                 10.600              

52
52.24 Doelen volgens collecterooster 12.000              17.000              
52.25 ZWO doel projectbussen 250                    1.600                 
52.26 noodhulp 2.000                 2.000                 
52.29 Taakgroep Libanon 10.000              
52.30 Doelen ZWO collecten 5.000                 

totaal 19.250              30.600              

Subtotaal lasten 40.200              52.900              

60
60.10 voorzieningen -4.200               -2.900               

totaal -4.200               -2.900               

36.000              50.000              

Lasten

Baten
bijdragen levend geld

verplichtingen/bijdragen andere organen

kosten beheer, administratie en archief

rentelasten/bankkosten

diaconaal werk plaatselijk (cvd)

diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (cvd)

diaconaal werk wereldwijd (cvd)

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)

Totaal lasten

Totaal baten

Begroting 2021 Diaconie Maranathakerk

Baten

Lasten

11-11-2020
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College  Kerkrentmeesters 

De begroting    voor 2021  is goedge-
keurd in de vergadering van  het col-
lege van Kerkrentmeesters van 6 okto-
ber 2020 en de vergadering van de  ker-
kenraad op 10 november 2020. 
In de begroting bestaat de post pas-
toraat uit de kosten van de predikant 
en de kerkelijk werker. 
De salarissen en vergoedingen betreft 
het salaris van onze schoonmaakster   
en de kosten van de organisten.  Wij 
hebben de kosten  van de Gemeente in 
2021  voorzichtig  maar wel reëel    be-
groot,  aan de hand van de cijfers over 
het eerste halfjaar 2020. In 2021  zul-
len  wij  de  werkelijke    kosten   volgen 
aan de hand van de begroting.   Dit is 
het eerste jaar dat waarin wij weer een 
eigen predikant hebben.    De  kerkelij-
ke  bijdrage voor 2021  hebben wij  be-
groot op € 185.000  conform de toe-
zeggingen van 2020. Wij hopen dat de 
kerkelijke bijdrage in 2021,  die onder-
deel is van de post Bijdragen levend 
geld,   ondanks het coronavirus en alle 
gevolgen daarvan,    voldoende zal zijn 
om alle activiteiten en kosten van de 
kerk te kunnen betalen.  
Ook hebben wij de opbrengst van de 
collecten lager vastgesteld, omdat de 
collecte opbrengst lager is door de di-
gitale diensten. De begroting sluit met 
een tekort van € 16.100.   
  Aan het eind van het jaar willen wij 
iedereen bedanken, die in het afgelopen 
jaar zijn steentje heeft bijgedragen aan 
de groei van onze Gemeente.    In het 
bijzonder willen wij alle vrijwilligers be-
danken , die elke keer weer in touw zijn 
voor onze Maranathakerk. Zonder onze 
vrijwilligers is het niet mogelijk om 

onze groeiende Gemeente in stand te 
houden. Hartelijk dank hiervoor. 

Indien u vragen heeft over bovenge-
noemde cijfers ben ik gaarne bereid deze 
verder toe te lichten. De cijfers liggen 
14 dagen ter inzage op de Hertenlaan 
20. U kunt een afspraak maken via tele-
foonnummer 0318-482132. 

Verantwoording collecten  
De volgende collectes zijn ontvangen 
in de maand oktober en november 2020. 
25-10    € 295,37 
01-11    € 280,27 
08-11    € 311,11 
15-11    € 513,18 

Via de heer Kroon hebben wij de volgen-
de giften ontvangen van  1 x € 200,-  1 x 
€ 20,- voor de kerk. 

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 25 
oktober  2020  €  61,30  binnengeko-
men. De tussenstand komt hiermee op 
€ 1.791,75. De volgende derde collecte 
wordt gehouden op 27 december 2020. 

Hartelijk dank voor de collecten en gif-
ten van de afgelopen maanden, die wij 
op verschillende manieren hebben ont-
vangen. 

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk van Voorst, penningmeester 
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Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren

BEGROTING 2021 2021 2020

Baten
Baten onroerende zaken 14.500 14.000
Rente baten 0 0
Bijdragen levend geld 231.500 246.500

Totaal baten 246.000 260.500

Lasten
Lasten kerkelijke gebouwen 19.000 18.500
Afschrijvingen 8.300 7.500
Pastoraat 166.500 163.000
Lasten kerkdiensten, catechese e.d. 17.700 18.200
Verplichtingen/bijdrage andere organen 14.800 14.700
Salarissen en vergoedingen 21.200 21.700
Kosten beheer en administratie 5.100 7.850
Bankkosten 1.500 1.500

Totaal lasten 254.100 252.950

Saldo baten - lasten -8.100 7.550

Toevoegingen aan voorzieningen 19.000 19.000
Overige lasten en baten -11.000 -10.300

Totaal 8.000 8.700

Begroot tekort 2021 en 2020 -16.100 -1.150
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2021 2020
Baten onroerende zaken
Inkomsten kerkgebouwen 7.000 7.000
Inkomsten pastorie 7.500 7.000

Totaal 14.500 14.000

Bijdrage levend geld
Vrijwillige bijdrage 185.000 185.000
Collecten in kerkdiensten 27.000 32.000
Giften 3.000 5.000
Verjaardagsfonds 5.000 6.000
Ontvangsten voor solidariteitskas 11.500 11.500
Bazaar 0 7.000

Totaal 231.500 246.500

Lasten kerkgebouwen
Belastingen 1.500 1.500
Verzekeringen 2.500 2.000
Energie 10.000 10.000
Onderhoud 5.000 5.000

Totaal 19.000 18.500

Afschrijvingen
Kerkgebouw 4.800 2.500
Inventarissen 3.500 5.000

Totaal 8.300 7.500

Pastoraat
Basis traktement 90.000 90.000
Vergoedingen 2.000 2.000
Preekvoorziening 5.000 5.000
Kerkelijk werker 69.500 66.000
Totaal 166.500 163.000

Lasten kerkdiensten
Kosten kerkdiensten 9.000 9.500
Contributies, bijdragen kerk activiteiten 1.200 1.200
Kosten jeugdwerk 3.500 3.500
Overige kst kerkelijke activiteiten 4.000 4.000

Totaal 17.700 18.200
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Verplichtingen bijdragen andere organen
Kerkrentmeesterlijk quotum 11.500 11.500
Afdrachten aan solidariteitskas 3.300 3.200

Totaal 14.800 14.700

Salarissen en vergoedingen
Vergoeding organisten 2.500 3.000
Salaris, incl sociale lasten 10.000 10.000
Vergoeding vrijwilligers 1.700 1.700
Overige kosten personeel 2.000 2.000
Overige kosten vrijwilligers 5.000 5.000

Totaal 21.200 21.700

Kosten beheer en administratie
Bureaubehoeften en drukwerk 750 1.500
Telefoon 750 750
Kosten loonadministratie 1.500 1.300
Kosten ledenregistratie 300 300
Kosten financiele administratie 1.800 1.500
Overige lasten 0 2.500

Totaal 5.100 7.850

Bankkosten
Bankkosten 1.500 1.500

Toevoeging aan voorzieningen
Voorzieningen 19.000 19.000

Totaal 19.000 19.000

Overige baten en lasten
Saldo keuken 0 -300
Saldo kerkblad -11.000 -10.000

Totaal -11.000 -10.300
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Klaar voor Kerkbalans 2021? 
De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans 
zijn weer in volle gang. Met het thema 
‘Samen op reis’ werken we volop aan de 
campagne voor 2021.

Net als  voor  een  huishouden  is  een 
gezonde financiële situatie belangrijk 
voor de kerk.  Vandaar dat we  elk jaar 
al onze gemeenteleden om een vrijwil-
lige bijdrage vragen. Een noodzake-
lijk verzoek, want de inkomsten uit de 
Actie  Kerkbalans vormen de financiële 
basis voor  onze kerk. Dit jaar nog be-
langrijke, omdat  de  huidige  corona-
tijd, helaas ook negatieve financiële ge-
volgen heeft voor onze kerk.  
Toch gaan wij volgend jaar hoopvol en 
met vertrouwen in, ondanks de beper-
kingen van het coronavirus. De kerk 
biedt: geloof, hoop en liefde. Ook in 
deze tijd. Tussen 18 januari en 22 janu-
ari 2021  ontvangt u daarom een brief 
met het verzoek om bij te dragen. We 
hopen dan ook dat we weer op u mogen 
rekenen. Dankzij uw bijdrage  kunnen 
we onze belangrijke taken  blijven ver-
vullen en nieuwe plannen maken. Geef 
vandaag voor de kerk van morgen. Wilt 
u meehelpen? 
Graag, wij zoeken  lopers  en eventueel 

reservelopers. Wilt u ons helpen? Heeft 
u hier een paar uur voor over?  Neem 
dan contact op met Niels Uenk of John 
Veldhuizen telefoon 06-55706858.  

Werkgroep Actie Kerkbalans 

Vorming en Toerusting

Cursus: Discipelen van Jezus; 
Leren leven in de kracht van 
Jezus

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

Opzet (online)cursus
De cursus start op DV woensdag 27 ja-
nuari 2021. Door de Corona deze keer 
niet met een verdiepingsweekend. De 
eerste 3 avonden zijn de lessen waarin 
een heldere basis wordt gelegd wat het 
nu betekent om een discipel van Jezus 
te zijn en welke basis Hij daarvoor heeft 
gelegd om dat mogelijk te maken. Daar 
aansluitend is er verwerking en verdie-
ping via een cursuswerkboek, onder-
steund met 7 lesavonden met gesprek-
ken in kleine groepen. De cursus wordt 
gegeven door Maaike van de Wetering-
Wolswinkel, toeruster via ‘Leven uit de 
Bron’.

Inhoud:
1e bijeenkomst: 27 januari:  
 Discipelen van Jezus 
2e bijeenkomst: 10 februari:
 Het bloed van Jezus
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3e bijeenkomst: 24 februari:
 Door geloof gered
4e bijeenkomst 17 maart:
 Leven door de Geest 
5e bijeenkomst 31 maart:
 Vrucht dragen voor God
6e bijeenkomst 14 april:
 Mijn positie in Christus
7e bijeenkomst 28 april:
 Vrij van de wet
8e bijeenkomst 12 mei:
 De vrijheid van de Geest
9e bijeenkomst 2 juni:
 Leven uit vergeving en het Vaderhart 

van God
10e bijeenkomst 16 juni:
 Als christen leven en dienen

Opzet cursus, video en groepsge-
sprekken:
•	 De	cursus	wordt	bij	 voorkeur	 fysiek	

in het kerkgebouw gegeven. Echter 
door corona zal dat niet altijd mo-
gelijk zijn en zal gebruik gemaakt 
worden van het programma Zoom. 
We volgen hierin de richtlijnen die 
de kerkenraad geeft. Per mail worden 
deelnemers op de hoogte gehouden 
of de bijeenkomst fysiek of online 
via Zoom wordt aangeboden. NB: de 
verwachting is dat we online starten 
en in de loop van de tijd elkaar fy-
siek gaan ontmoeten.

•	 Het	 cursuswerkboek	 heeft	 per	 les	
avond 7 keer een Bijbelgedeelte, een 
korte uitleg, een uitdaging om over 
na te denken, een gebed en je eigen 
reactie.

•	 Tijdens	de	bijeenkomst	is	uitleg	van	
vragen over je eigen voorbereiding 
en een kleine extra verdieping op de 
inhoud. Tijdens de avond kom je bij 
elkaar in een kleine groep of online 

in een Room. Je bespreekt dan met 
elkaar wat je aansprak, wat je ge-
leerd hebt, en neemt tijd om voor 
elkaar te bidden.

Geef je op via www.maranathakerk.net/
agenda/cursus-leven-in-de-kracht-van-
jezus

Verras iemand met een koekje van 
“eigen” deeg

De feestdagen staan voor de deur. Dagen 
die symbool staan voor Liefde, Hoop en 
herinneringen. Heerlijk om deze dagen 
met elkaar te vieren. 

Dit jaar kunnen we niet zo dichtbij elkaar 
zijn als we graag zouden willen. Liefde 
en troost kunnen we elkaar in veel ge-
vallen niet fysiek bieden. Hoe kunnen 
we mensen laten weten dat er Hoop is, 
dat er Liefde is, dat we aan ze denken? 
Deze vraag stelden Rosalie en ik elkaar 
afgelopen week. Er zijn heel veel mooie 
ideeën. We willen graag 1 idee met jullie 
delen, die voor klein en groot haalbaar 
is en vreugde brengt voor de gever en 
de ontvanger:

Bak samen met aandacht en liefde koek-
jes van eigen deeg. Een basisrecept 
vindt je op deze site: https://www.keu-
kenliefde.nl/basisrecept-koekjes/
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•	 maak	van	deze	koekjes	een	stapeltje
•	 verpak	ze	in	een	cellofaanpapiertje
•	 doe	er	een	lintje	of	strikje	om
•	 schrijf	een	kaartje	om	eraan	te	doen
•	 de	ster	in	de	bijlage	zou	je	hiervoor	

kunnen gebruiken.
•	 met	 de	 voorgedrukte	 tekst	 of	 zelf	

schrijven.

Zo wordt het een echt een mooi cadeau-
tje. Deel ze uit aan de mensen, die in 
je gedachten komen. Of vraag de wij-
kouderling of er mensen in de wijk zijn, 
waar jij woont, die wat extra liefde kun-
nen gebruiken. Hun nummers vind je op 
de site. Heb je vragen of hulp nodig laat 
het weten. We helpen je graag op weg.
Rosalie van Schooneveld – Foppen: 06 - 
81 40 85 65
Caroliene van den Berg: 06 – 36 20 54 
72

Ps: Op de website kun je bij het artikel 
in de bijlage het bestand vinden om uit 
te printen

Waar twee of drie…. 

Inmiddels zijn we al maanden onderweg 
met ‘corona’, dit virus heeft maatschap-
pelijk, sociaal, economisch en ook kerke-
lijk veel zaken gedwarsboomd. Gewoon 
samenkomen op zondag en doordeweeks 
is er niet bij. Gelukkig zijn we als ge-

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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meente van Christus niet aan één vorm 
gebonden. Als Bijbelgesprekskring(en) 
50+ waren we gewend om in een van 
de zalen in de Maranathakerk een grote 
kring te vormen. Deze zaal is momenteel 
gesloten en met de groepsgrootte van 
voorheen gaan we ver over het toege-
stane aantal personen heen. Echter is de 
behoefte om elkaar te ontmoeten en sa-
men in gesprek te gaan naar aanleiding 
van een Bijbelgedeelte wel gebleven. 
Daarom zijn we inmiddels overgegaan 
naar ‘huiskringen’. In diverse huiskamers 
hebben we inmiddels Exodus 2:1-10 
gelezen. De ontmoetingen en gesprek-
ken laten zien en horen dat we elkaar 
blijvend nodig om te blijven geloven, 
hopen en liefhebben. Aan dit samen-
komen heeft Jezus Zijn belofte verbon-
den: ‘Waar twee of drie mensen in Mijn 

Naam samen zijn, ben Ik hun midden’ 
(Mattheüs 18:20). Wie in de komende 
periode ook graag een keer aanschuift is 
van harte welkom, graag dan even een 
mailtje naar: kw@maranathakerk.net of 
appje naar 06 112 80 241. 

Cock Kroon

Maak kennis met...

Tineke Kampen (1990)
Ik ben geboren in Haaften. Via 
Bennekom, Hilversum en Leiden ben 
ik drie jaar geleden in Lunteren te-
recht gekomen. Na een korte zoektocht 
langs de kerken in Lunteren, besloot ik 
dat ik me het meest thuis voelde in de 
Maranathakerk. Ik ben docent en geef 
les op Guido in Arnhem. Daar geef ik bi-
ologie en wiskunde.

‘Met Kerst ga ik de kerkdienst het meest 
missen’

Hoe kom je tot rust?
Als bioloog is dat toch echt in de na-
tuur, haha! Wandelen met zo min moge-

Stemmen uit het verleden  

Dietrich Bonhoeffer
(1906 – 1945)

Als Jezus zondaars redt, zijn het 
echte zondaars. Jezus maakt van ie-
der mens niet eerst een zondaar. Hij 
roept ze niet tot zonden, maar Hij 
roept ze van de zonde weg.
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lijk mensen, dat werkt voor mij. Ik vind 
mensen erg leuk, ik werk er natuurlijk 
ook mee, maar ik moet wel om de zoveel 
tijd even zonder zijn.

Wanneer ontdekte je dat je niet zon-
der God wilt leven?
Dat was heel jong bij mij. Ik was net 
2 dagen 17 toen ik belijdenis deed. 
Natuurlijk heb ik mijn twijfels, en die 
zullen er ook vast wel blijven, maar 
ik heb toen de knoop doorgehakt. Dit 
moest het gewoon zijn!

Waar kun je jou voor wakker maken?
Chocolade! Al kun je me maar beter niet 
wakker maken. Chocolade doet het goed 
voor mij in alle vormen. Mijn leerlingen 
proberen me ook echt om te kopen met 
chocolade, maar dat lukt ze niet!

Hoe veranderde jouw dagelijks leven in 
deze corona-tijd?
In de eerste periode heel veel, ik kwam 
thuis te zitten als docent. Nooit ge-
dacht dat ik nog eens vanuit huis les 
zou geven. Op dit moment verandert er 
vrij weinig. Ik ga gewoon naar m’n werk. 
Ik heb ook vriendinnen door het hele 
land wonen, 1 vriendin woont zelfs in 
Duitsland. Gelukkig is er digitaal heel 
veel mogelijk. Ik mis meer dat we niet 
meer zo een arm om iemands schouder 
kunnen slaan, of een knuffel kunnen 
geven.

‘En wat is er dan mooier dan een over-
volle kerk?’

Hoe vier je kerst dit jaar?
Ik ben wel van de Kerst, kijk! De kerst-
boom staat al voor sinterklaas. Haha. 
Ik hou wel echt van knus, gezelligheid 

en lichtjes. Ik heb nog geen kerstlied-
jes aan, maar ik kijk al wel kerstfilms 
op Netflix. Kerst vieren we altijd klein, 
bij mijn ouders. Geen hele dag in de 
keuken, maar gewoon relaxed. Met Kerst 
ga ik de kerkdienst het meest missen. 
Andere jaren zong ik in het project koor. 
De kerstdienst is echt een feestje, Jezus 
is geboren! En wat is er dan mooier dan 
een overvolle kerk?

Wat maakt een gesprek goed?
Als ik iets van de ander geleerd heb. Ik 
ben niet zo van de koetjes en kalfjes 
gesprekken. Ik hou meer van diepgang.

Stel, je mag een lied opgeven voor in 
de kerk? Welke wordt het?
‘You raise me up’ Het liefst de klassieke 
versie. En de tekst vind ik zó mooi! Dat 
de kracht van God komt, we hoeven het 
niet zelf te doen. Dat vind ik heel mooi, 
want als we het op eigen kracht moeten 
doen gaat het ‘m niet worden. En dat 
merk ik vaak genoeg.

Alice Pater

Libanon

Hartstikke bedankt 
voor de hulp aan de 
kostschoolkinderen van Anjar

Kinderen en tieners lijken vaak onbe-
zorgd en spelen gewoon door of doen 
hun gebruikelijke activiteiten zodat de 
volwassenen denken dat ze niet bewust 
zijn van hun traumatische ervaringen en 
er niet door zijn aangedaan.  Jongeren 
verwerken het meer op hun eigen ma-
nier.  Ze zijn geneigd meer in golven te 
rouwen en geruststelling en troost te 
zoeken. Als de muren van het internaat 
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konden spreken, zouden ze getuigen van 
de verhalen van veel kinderen over hun 
verdriet, verlies, gevoelens van onvei-
ligheid, maar ook over erbij mogen ho-
ren, uitdagingen aangaan en heel veel 
liefde en zorg.

Dominee een mevrouw Hagop en Nanour 
Akbasharian (Libanon, Anjar) zijn zich 
ervan bewust dat ze een belangrijke rol 
spelen, want kinderen en tieners die hun 

ouders missen, worden bij elke mijlpaal 
van hun leven daar weer mee geconfron-
teerd. Als één trauma al een leven lang 
littekens nalaat, dan kun je je voorstel-
len wat aer gebeurt als er sprake is van 
meerdere trauma’s? Om verspreiding van 
het Corona virus tegen te gaan zijn de 
bewoners van het schoolinternaat per 
1 maart van dit jaar op last van het 
ministerie van Sociale Zaken naar huis 
gestuurd. Alsof zij in hun zogenaamde 
thuissituaties veilig zouden zijn. De 
schoolleiding moest evenwel gehoorza-
men, ondanks de tranen en de frustra-
ties van de kinderen. Ze wisten dat de 
kinderen niet veilig zouden zijn en pro-
blemen, misbruik en instabiliteit had-
den te verduren.  Ondertussen stortte 
de Libanese economie totaal in en toen 
er plannen werden gemaakt om de kin-
deren terug te halen voltrok zich op 4 
augustus een desastreuze explosie in de 
haven van Beiroet met als gevolg meer 
dan 190 doden en 6500 gewonden. Het 
mag een wonder heten dat de leerlingen 
of familieleden die in de omgeving van 
de haven wonen nog in leven zijn.

Na veel gebed en veel organisatie heb-
ben ze ondanks de stijgende corona-
cijfers de kinderen groepsgewijs weer 
opgehaald. Met het uitblijven van toe-
stemming van het ministerie van onder-
wijs was dat een riskante maar nood-
zakelijke beslissing. Preventieve maat-
regelen, zoals afstand houden, worden 
gehandhaafd. De gebouwen vullen zich 
nu weer met vrolijkheid, terwijl er ook 
nog eens zes leerlingen bij zijn geko-
men.  Inmiddels is het onderwijs weer 
opgepakt, ook al zijn er voor het on-line 
schoolwerk nog niet genoeg computers 
beschikbaar. “Stuur ons niet terug, zelfs 

Geloof is toestemming  

Geloof is niet alleen kennis maar 
ook toestemming. Men valt God 
bij. Men is het met Hem eens. 

Men houdt het met Hem. Daar is 
een mens zo maar niet aan toe. 
Er moet eerst heel wat verbroken 
en verbrijzeld worden. Een mens 
is eigenwijs en hard. Maar zo ver 
kan het komen. Hij kan het eens 
worden met God. Hij wordt dan 

eenswillend. Er komt dan een grote 
harmonie in het leven en een even 
grote vrede in het hart (Dr. A.A. 

van Ruler, uit: Ik geloof).

 Dr. A.A. van Ruler,
uit: Ik geloof
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als de regering dat aan jullie vraagt. 
Ze hebben ons niet weten te bescher-
men tegen de explosie, ze weten ook 
niet hoe ze ons tegen corona moeten 
beschermen”, zei een van de jongste 
leerlingen. Er wordt naar ze geluisterd, 
de pijn gedeeld en er wordt geprobeerd 
te begrijpen wat hun ogen willen zeg-
gen, terwijl ze te horen krijgen dat God 
altijd goed is, ook al begrijpen we de 
waaroms niet. Met de recente donaties 
via de Maranathakerk, ruim € 5000,- zijn 
gezinnen als volgt geholpen:

- 7 gezinnen zijn geholpen de schade 
veroorzaakt door de explosie te re-
pareren.

- 35 gezinnen zijn twee keer geholpen 
met voedsel en verzorgingsproduc-
ten.

- 10 families zijn geholpen met medi-
sche zorg.

- 5 kinderen van de kostschool zijn 
geholpen met hun opleiding.

Blijf a.u.b. bidden dat God hen en ons 
veilig bewaart in zijn genade.

Piet van Roest,
taakgroep libanon,

conform berichten van ds. Hagop 
Akbasharian

Groene kerk

Opgeknapte en verduurzaamde 
kerktuin

Foto’s bijplaatsen
In september hebben we een Initiatief 
ingeleverd bij de actie Ededoet om geld 
in te zamelen voor het opknappen/ver-
duurzamen van de kerktuin. Binnen de 
tijd hebben we, dankzij vele donaties, 

ons doel bereikt. Heel hartelijk bedankt 
voor uw donatie en natuurlijk uw ver-
trouwen in ‘ons ’project’! Tevens hebben 
we subsidie gekregen van de Gemeente 
Ede en het Waterschap. Met o.a. dit geld 
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hebben we een mooi, onderhoudsvrien-
delijk en duurzaam stukje tuin gereali-
seerd. Het beplantingsplan is gemaakt 
door Pieter van Manen (HappyBeePlant). 
We hebben een ecologische en duur-
zame tuin gerealiseerd waarbij ook het 
hemelwater zoveel mogelijk in de tuin 
gehouden wordt. Zaterdag 21 november 
zijn we gestart met het opknappen van 
de kerktuin. Als eerste zijn er planten 
verzet om ruimte te maken voor een 
pad. In het midden van de tuin is een 
wadi uitgegraven en een regenpijp af-
gekoppeld die nu uitkomt in de wadi. 
Zo komt het hemelwater van het dak in 
de tuin terecht . Dit alles is gerealiseerd 
met een gezellige groep vrijwilligers en 
Pieter v Manen de tuinman.  Het sub-
sidiegeld is besteed aan de beplanting 
van de tuin. Hierbij is rekening gehou-
den met de grond( die ook verrijkt is) 
en de vogels/vlinders/bijen enz. en 
natuurlijk wil het oog ook nog wat! Op 
zaterdag 28 november is het met vrijwil-
ligers gelukt om de hele tuin te beplan-

ten met duurzaam gekweekte heesters 
en planten, dus zonder bestrijdingsmid-
delen. Op zaterdag 5 december hebben 
we de laatste hand gelegd aan dit pro-
ject. Rond de wadi is een pad aangelegd 
van houtsnippers en er zijn botanische 
bollen gepoot. We hopen dat het een 
fraai aanzicht wordt voor de kerk en de 
buurt en een voorbeeld kan zijn hoe een 
tuin ingericht kan worden op een duur-
zame manier.

Mededelingen

Lieve Maranatha gemeente,
Iedereen die op een of andere manier 
iets voor mij heeft gedaan, en betekend, 
wil ik hierbij hartelijk bedanken.

Zondag 29-11 ben ik uit Maastricht weer 
naar huis gekomen. Mijn herstel verliep 
wonderbaarlijk snel, en voor mijn ge-
voel heeft elk gebed, en ieder kaartje 
daar aan bijgedragen. Ook is het me-
disch niet te verklaren.

Maar ik weet nu uit ervaring dat ik het 
niet alleen heb gedaan! Ik had overi-
gens nooit verwacht dat het idee dat er 
voor je gebeden wordt, en een kaartje 
of zo ,mij zoveel zouden doen. Hartelijk 
bedank allemaal, en Gods zegen toege-
wenst.

Mvrg Jacco Mostert

Christenen voor Israël: Redders 
in nood

In het Israëlcentrum is nog tot en met 
9 januari 2021 de bijzondere tentoon-
stelling Redders in Nood te zien. U bent 
van harte uitgenodigd om een bezoek 
aan deze tentoonstelling te brengen. De 
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Agenda

December
Wo 16 18:30-19:45 Clubs
 19:00-20:30 Gebedsgroep op woensdag
Wo 23 19:00-20:00 Gebedsgroep op woensdag
 19:00-20:00 Follow me
Do 24 18:30-19:30 Kinderkerstfeest (online)
Wo 30 19:00-20:30 Gebedsgroep op woensdag

Januari
Ma 04 18:45-20:00 Follow me (12-14 jaar)
Ma 05 18:45-20:00 Follow me (15&16 jaar)
 19:30-22:00 Vergadering college van kerkrentmeesters
Wo 06 18:30-19:45 Clubs
 19:00-20:30 Gebedsgroep op woensdag
Vr 08 09:00-10:00 Gebedsgroep vrijdachochtend
Di 12 19:30-22:00 Vergadering grote kerkenraad
 19:45-21:30 Bijbelgesprekskring 50+ avond
Wo 13 19:00-20:30 Gebedsgroep op woensdag
 19:30-20:30 Vesper
Do 14 14:30-16:00 Bijbelgesprekskring 50+ middag

tentoonstelling is ook open in de kerst-
vakantie! Redders in Nood gaat over 
mensen die tijdens de oorlog Joden hiel-
pen. Het is een spannende en leerzame 
tentoonstelling voor jong en oud. In 
de tentoonstelling ziet u tot welke ver-
schrikkingen antisemitisme kan leiden, 
maar ziet u ook hoe mensen hun leven 
op het spel durfden te zetten om Joden 
te helpen. In de tentoonstelling vindt u 
zeven mooie en bemoedigende verhalen 
van redders in nood. Bekijk de trailer 
voor de tentoonstelling: https://www.
youtube.com/watch?v=JzvbRJVyExg
Voor de kinderen is er dit jaar weer een 
speurtocht en zijn er originele activi-
teiten tijdens de rondgang. Ook is er 
een bijzondere film over de redders! We 
hopen u graag in het Israëlcentrum te 
verwelkomen. Vooraf aanmelden is ver-

plicht en kan hier. Hier vindt u ook de 
voorzorgsmaatregelen die we hebben 
getroffen in verband met corona. De 
toegang is gratis.

Volgend kerkblad
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaar-
gang 65 nr. 1 van woensdag 13 januari 
kunt u tot en met woensdag 6 januari 
20.00 uur inleveren. Gelieve kopij digi-
taal aan te leveren per e-mail. Het e-
mailadres is: kerkblad@maranathakerk.
net.

Afhalen kerkbladen
Voor het afhalen van de bundels kerk-
bladen worden alle bezorg(st)ers ver-
wacht op woensdag 13 januari bij de 
fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 
19.30 - 20.30 uur.
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Vandaag lezen wij

December
woensdag 16 december Haggai 2:10-23
donderdag 17 december Jesaja 50:1-3
vrijdag 18 december Jesaja 50:4-11
zaterdag 19 december Psalm 132
zondag 20 december Jesaja 51:1-8

maandag 21 december Jesaja 51:9-16
dinsdag 22 december Jesaja 51:17-23
woensdag 23 december Jesaja 52:1-6
donderdag 24 december Kerstnacht
vrijdag 25 december Eerste Kerstdag
zaterdag 26 december Tweede Kerstdag
zondag 27 december Jesaja 53:1-6

maandag 28 december Jesaja 53:7-12
dinsdag 29 december Jesaja 54:1-5
woensdag 30 december Jesaja 54:6-10
donderdag 31 december Jesaja 54:11-17

Januari
vrijdag 01 januari Psalm 8
zaterdag 02 januari Genesis 11:10-32
zondag 03 januari Genesis 12:1-9

maandag  04 januari Genesis 12:10-20
dinsdag 05 januari Genesis 13:1-18
woensdag 06 januari Genesis 14:1-12
donderdag 07 januari Genesis 14:13-24
vrijdag 08 januari Genesis 15:1-11
zaterdag 09 januari Genesis 15:12-21
zondag 10 januari Psalm 71

maandag  11 januari Romeinen 12:1-8
dinsdag 12 januari Romeinen 12:9-21
woensdag 13 januari Romeinen 13:1-7
donderdag 14 januari Romeinen 13:8-14
vrijdag 15 januari Genesis 16:1-16
zaterdag 16 januari Genesis 17:1-14
zondag 17 januari Genesis 17:15-27
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God kleurt de seizoenen

Het ochendrood kleurt de lucht in prachtige kleuren.
De speelse wind, draagt de herfstachtige geuren.

Een blad, mooi gekleurd, valt eindeloos naar beneden.
De boom vol blad, behoort spoedig tot het verleden.

De natuur wordt kaal en het wordt natter en kouder.
En iedere dag worden wij een dagje ouder.

Seconden, minuten, uren , dagen gaan voorbij.
Herfst, winter, zomer, lente, God is altijd nabij.

God is de schilder van een prachtig kleurenpalet.
Voor ieder seizoen heeft hij de basis neergezet.

De herfst met haar goudgele en mooi bruine tinten.
Het geurende voorjaaar en de koude witte winter.

God is de Creator van dit prachtige leven.
Die pracht zien wj vaak niet, door ´t haastige leven.

Geniet dus van het moois van al de jaargetijden.
Met God als je basis, zal Hij je verder leiden.

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

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

aanduiding van de burgerlijk staat zelf).

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

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

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

 BEDRIJFS-
FINANCIERINGEN

BEDRIJFSADVIES

AUDITORS

Uw partner in ondernemen          www.onderweegsdegroot.nl

LUNTEREN
Boslaan 21

6741 DJ Lunteren

T (0318) 484 441

E lunteren@

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

BELASTINGADVIES

ARBEIDSZAKEN
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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.bouwbedrijfklomp.nl

info@bouwbedrijfklomp.nl

Ervaar kwaliteit en vakmanschap!

Kauwenhoven 27  

6741 PW  Lunteren

Blijf in contact met uw kerk

Ik geef de volgende verandering aan de ledenadministratie door:

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

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

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

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

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

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

Wilt u dit formulier:
Posten in het postvak ‘Ledenadministratie’ in de consistoriekamer van de 
Maranathakerk (dit vak zit geheel linksonder) óf opsturen per email naar ledenadm.
mkl@gmail.com. Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op https://maranathakerk.
net/contact/lid-worden/. Onderaan de site vindt u ook de diverse formulieren om 
mutaties door te geven.
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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



“Rond de Maranathakerk”

16 december 2020 35

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

www.antwoordservice.nu

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

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

Wij zijn er
voor u.

   Team Monuta Hofrust

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Strandvakanties

* Rondreizen

* Stedentrips

* Wintersport

* Cruises

* Actieve vakanties

* Teambuilding

* Huwelijksreizen

* Treinreizen

* Sportreizen
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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


