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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  

“Mijn tijden zijn in uw hand.” Psalm 31:16 (HSV) 
 
“Een van mijn voorgangers krabde boven de celdeur: ”Over honderd jaar is alles voor-
bij.” - Dietrich Bonhoeffer 
 
In een brief uit de gevangenis aan zijn ouders in mei 1943 zegt Bonhoeffer dat 
hij iets probeerde te schrijven over het ‘gevoel van tijd’ om zijn eenzaamheid 
en isolement onder ogen te zien of wat hij de ‘ervaring van lege tijd’ noemt. De 
inscriptie boven zijn celdeur herinnerde hem er dagelijks aan dat over honderd 
jaar alles voorbij zou zijn. Maar wat doe je als je het gevoel hebt dat je opge-
sloten zit in een cel? Hoe denken we na bijna een jaar van deze pandemie over 
isolatie? Hoe kunnen we dit handen en voeten geven, in fysieke afzondering 
van vrienden en dierbaren? 

Terwijl  Bonhoeffer  in de gevange-
nis zit, denkt hij nog steeds aan zijn 
bejaarde ouders die in Berlijn probe-
ren te overleven terwijl de oorlog zijn 
hoogtepunt bereikt.  Hij  heeft  vrien-
den die soldaten  zijn; zijn voormalige 
studenten  zijn aan  het  vechten aan 
het oostfront  en  zijn collega’s  plan-
nen  een  coup  tegen Hitler. Hij heeft 
misschien tijd gehad in de gevangenis, 
maar zijn vrienden en familie waren uit-
geput door hun verantwoordelijkheden 
en de urgentie van die tijd. Omdat ve-
len van ons momenteel thuis blijven en 
onnodig contact vermijden en manieren 
vinden om de tijd zinvol in te kleuren, 
denken we ook aan degenen voor wie 
het een erg drukke en gevaarlijke tijd 
is - artsen en verpleegsters die lange 
dagen werken, degenen die anderen no-
dig hebben, die diensten verlenen, de-
genen die om persoonlijke redenen niet 
in een isolement leven of degenen die 
na verloop van tijd ziek liggen op over-
volle ziekenhuisafdelingen. In vergelij-
king met hen is het een geschenk, zelfs 
een luxe om tijd bij de hand te heb-

ben.  Toen hij aan zijn ouders schreef, 
hoopte  Bonhoeffer  nog snel vrijgela-
ten te worden. Maar ondertussen hield 
hij notities bij van zijn gedachten en 
schreef hij bekende zinnen op die, in 
tijden van isolatie nieuwe betekenis-
sen krijgen: “tijd die voorbijgaat”, “de 
leegte van de tijd”, “de tijd laten weg-
glippen,” de vernietiging van de tijd “, 
“de genezing van tijd”, “de vervulling 
van tijd”  en  “het voordeel van tijd”. 
Hij schreef zowel over angst als over 
verveling, ongeduld en verlangen, en 
hintte zelfs naar zelfmoord om alles te 
beëindigen omdat hij “al dood” was. En 
toch bleef hij terugkomen op de woor-
den van de psalmist: “Mijn tijden zijn in 
uw hand.” En op de woorden van Jezus: 
“Wees dan niet bezorgd over de dag 
van morgen, want de dag van morgen 
zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft 
genoeg aan zijn eigen kwaad.”  (Matt. 
6:34)  Velen van ons brengen elke dag 
relatief geïsoleerd door, alsof we op-
gesloten zitten in een cel. Als sociale 
wezens die betekenis vinden in relaties, 
komt het niet vanzelf, maar het is es-
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sentieel geworden voor ons welzijn. We 
zitten misschien niet in de gevangenis 
of opgesloten maar we beseffen hoe het 
is om gedwongen te worden om in een 
relatieve opsluiting te leven en daarom 
is het belangrijk  wat  sociale relaties 
eigenlijk  voor ons betekenen.  Hoewel 
we weten dat onze ‘straf’ alleen zolang 
zal duren totdat de vaccins gaan werken, 
vrezen we dat de isolatie veel langer zal 
duren. Zelfs als we dit alles doorgemaakt 
zullen hebben,  zijn we niet zeker van 
de uitkomst. Niets is meer een garantie 
voor ons. Helaas vermindert onzekerheid 
onze angst niet. We maken ons terecht 
zorgen over morgen. Maar dat betekent 
niet dat we ons niet op de toekomst 
moeten voorbereiden. Integendeel, 
we zijn geroepen om vandaag verant-
woordelijk te handelen in het belang 
van morgen en toekomstige genera-
ties. De “bezorgdheid” waartegen Jezus 
ons waarschuwt  is echter iets anders. 
Het is paniek, waardoor zorgen de con-
trole over ons leven kunnen krijgen, zo-
dat we niet kunnen doen wat er vandaag 
moet gebeuren. Op dat moment vallen 
onze levens uit elkaar en worden we het 
slachtoffer van het algemene ongeluk 
dat de samenleving in dergelijke tijden 
in zijn greep houdt. Natuurlijk moeten 
we op de hoogte blijven van nieuws 
over de pandemie en de realiteit die er-
mee gepaard gaat, maar we moeten ons 
niet zo laten overweldigen dat we niet 
kunnen doen wat we moeten doen. We 
moeten deze tijd niet letterlijk verspil-
len, maar deze eerder als een geschenk 
en kans aangrijpen. Er zijn twee Griekse 
woorden die in het Nieuwe Testament 
worden gebruikt die we met  ‘tijd’  kun-
nen  vertalen. Een daarvan is  “chro-
nos”, waaruit we de chronologische tijd 

halen, dat wil zeggen jaren, maanden, 
dagen, uren, seconden en seizoenen. De 
andere is “kairos”, wat betekent dat tijd 
wordt opgevat als een door God gegeven 
gelegenheid om te kiezen tussen leven 
en dood, tussen de weg van Christus of 
de weg van hebzucht, egoïsme en ar-
rogantie. Daarom zegt Paulus, die ook 
vanuit de gevangenis schrijft tegen zijn 
medechristenen in  Kolosse: “buit de 
geschikte tijd uit”.  (Kol. 4:5), dat wil 
zeggen  dat ze  de voorbijgaande uren 
en minuten moeten  zien als een gele-
genheid die God heeft gegeven om hun 
roeping als christenen te vervullen. Dit 
betekent niet dat je gewoon de hele tijd 
bezig  moet  zijn,  maar dat je de kans 
gebruikt om het leven op een creatieve 
manier te verbeteren,  zodat het  een 
verschil zal maken voor  jezelf en voor 
anderen. Het is niet alleen om nu zinvol 
te leren leven maar ook om je voor te 
bereiden op een toekomst na de pan-
demie. Hoe vaak zeggen we niet dat we 
vandaag iemand niet kunnen helpen om-
dat we geen tijd hebben? Hoe vaak zeg-
gen we dat we geen tijd kunnen beste-
den aan het luisteren naar een vriend in 
nood? Hoe vaak zeggen we dat we geen 
tijd hebben om stil te zijn, te bidden of 
de Bijbel te lezen? Maar voor degenen 
die zich nu gevangen voelen helpt dat 
excuus momenteel niet. We worden zelfs 
uitgenodigd om de tijd anders te zien: 
een gelegenheid om een   vriend te bel-
len en te zien hoe het met hem gaat, om 
iets te ontdekken dat we nooit van de 
wereld of onszelf wisten, om een   boek 
te lezen of er zelfs een te schrijven, of 
gewoon stil te staan en te staren naar 
de schoonheid om ons heen. We hebben 
niet langer het excuus: “Ik heb geen 
tijd!” We kunnen op zijn minst leren om 
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Erediensten 

Woensdag 13 januari
19.30 uur de heer J. Kroon Vesper

Zondag 17 januari
09.30 uur ds. J. Steenkamp 
19.00 uur de heer J. Kroon  
 Collecten: 1. Diaconie
  2. Kerkrentmeesters 

Zondag 24 januari
09.30 uur  de heer A.J. Treur, Vinkenveen
19.00 uur de heer Marcel Vroegop, Ede Jeugddienst in GK
 Collecten: 1. Jeugd
  2. Kerkrentmeesters 

Zondag 31 januari 
09.30 uur ds. J. Steenkamp 
19.00 uur ds. Ben van Werven, Diever  
 Collecten: 1. Kinderhospice Binnenveld
  2. Kerkrentmeesters 
  3. aanleg van de tuin door de werkgroep Groene Kerk.

Zondag 7 februari
09.30 uur ds. J. Steenkamp   Voorbereiding Heilig Avondmaal
19.00 uur ds. L.J. van Lingen, Beusichem  
 Collecten: 1. Libanon
  2. Kerkrentmeesters 

Woensdag 10 februari
19.30 uur de heer J. Kroon Vesper

tijd als een geschenk te omarmen, zodat 
we, wanneer de dingen terugkeren naar 
relatieve  ‘normaliteit’, hebben geleerd 
hoe kostbaar tijd is, iets om te koeste-
ren dat niet mag worden verspild. Deze 
tijd gaat voorbij maar ondertussen kun-

nen we een echt tijdsbesef ontdekken, 
namelijk dat onze tijd  ‘in de hand van 
God’  is. Ja de tijd zal verstrijken maar 
zal het ons leven ten goede veranderen?  

Ds Jacques Steenkamp
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Zondag 14 februari
09.30 uur ds. J. Steenkamp  Heilig Avondmaal
19.00 uur ds. J. Steenkamp  Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
 Collecten: 1. N.n.b.
  2. Kerkrentmeesters 

Kindernevendienst 

Rooster ´vertel het maar´
Datum Lezen Onderwerp
17 januari  Marcus 1:29-39  Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus
24 januari  Marcus 1:40-45  Jezus geneest iemand met huidvraat
31 januari  Marcus 2:1-12  Een verlamde en vier gelovige vrienden
07 februari  Marcus 2:23-28  Aren plukken op de sabbat
14 februari  Johannes 4:1-30 Ik ben het water dat leven geeft

Bloemendienst 

Op het moment volgen we i.v.m. de Corona maatregelen niet het rooster van de 
bloemendienst, maar worden de bloemen door één vast persoon afgegeven. Zo 
gauw het weer mogelijk is om volgens het rooster te werken zullen we betreffende 
personen z.s.m. op de hoogte brengen. 

Bij de collecten  

Zondag 17 januari, Diaconie 
Als gevolg van Coronacrisis is er een 
verhoogde aandacht voor de zorg voor 
elkaar binnen onze gemeente. Deze ex-
tra zorg is een goede zaak, maar leidt 
tot hogere kosten voor onze Diaconie. 
Wij bevelen u onze collecte voor de ei-
gen gemeente van harte aan, zodat wij 
dit werk binnen onze kerk financieel 
kunnen blijven ondersteunen. 

Zondag 24 januari 2021, Jeugd 
Ook voor alle jeugd is de coronatijd 
een ingewikkelde tijd. Niet naar school 

kunnen, contacten verminderen, on-
zekerheid over wanneer er weer dage-
lijkse dingen opgestart kunnen wor-
den. Helaas kunnen wij de baby’s, peu-
ters, schoolkinderen en jongeren nu ook 
niet verwelkomen in de kerk.  Daarom 
heeft iedereen t/m 21 jaar afgelopen 
december een attentie ontvangen van 
de kerk. Hetzij door middel van iets aan 
de deur hangen of via de post. 
We hopen onder andere op deze ma-
nier verbonden te blijven met onze 
jeugd.  Aan het jeugdwerk, al dan niet 
op afstand, zijn naast passie en tijd van 
vele jeugdwerkers ook kosten verbon-
den.  
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Zondag 31 januari, Hospice 
Binnenveld  

Ook wanneer een kind ernstig ziek 
is, gaat het leven ‘gewoon’ door….   
Kinderhospice Binnenveld is een huis, 
net als thuis, voor ernstig zieke kin-
deren. Een huis waar zieke kinderen 
korte óf langere tijd kunnen verblij-
ven, waardoor ouders en het gezin even 
rustig op adem kunnen komen, terwijl 
de zorg voor hun kind in professionele 
handen is. Deze zorg wordt gegeven in 
een kleinschalige en huiselijke voorzie-
ning.  Naast het bieden van deze zorg 
streeft Kinderhospice Binnenveld ernaar 
kennis op het gebied van palliatieve 
zorg voor kinderen te ontwikkelen én 
uit te dragen. Het kinderhospice  heeft 
een landelijke dekking en een voortrek-
kersfunctie in Nederland. Voor meer in-
formatie verwijzen wij u graag naar de 
website: www.kinderhospicebinnenveld.
nl 

Zondag 7 februari, Libanon 
In het vorige kerkblad heeft u een uitge-
breid verslag kunnen lezen over de situ-
atie in Libanon. Onze taakgroep Libanon 

onderhoudt de contacten met onze zus-
tergemeente in Anjar. Dankzij uw gaven 
heeft de Armeense gemeente veel hulp 
verleend aan slachtoffers van de explo-
sie in Beiroet.  Ondertussen loopt het 
goede werk van dominee Hagop en zijn 
vrouw in Anjar gewoon door. Nu vragen 
wij uw steun voor dit reguliere werk 
rond de school en het internaat. Zij doen 
hun werk zonder financiering vanuit de 
Libanese overheid. Uw hulp is hard no-
dig om in deze moeilijke tijden dit werk 
voort te zetten. 

Pastoraat 

In Memoriam
Willem van Veller 
Op woensdag 16 december jl. over-
leed dhr. Willem van Veller op de leef-
tijd van 92 jaar. Sinds een aantal jaar 
woonde hij in de Honskamp. De omge-
ving van Lunteren was voor hem, als 
geboren Lunteraan, niet onbekend. Wel 
woonde hij, samen met zijn vrouw Maria 
de Rooij, vele jaren in Ede.  Zij ontviel 
hem in 2009.  Dhr. van  Veller  was als 
vrachtwagenchauffeur in zijn element; 
hij wist als ‘fijnproever’ precies bij welk 
wegrestaurant je moest zijn voor een 
lekkere hap. Thuis was hij vaak te vin-
den in de tuin waarin de fuchsia’s veel 
aandacht  van hem  kregen. Het lijntje 
met kerk en geloof was door omstandig-
heden door de jaren heen er niet ster-
ker  op  geworden; de band werd weer 
wat meer aangehaald toen hij in de 
Honskamp in contact kwam met ds. 
Wim Schaap. Tijdens pastorale bezoe-
ken kwam het wel en wee van het leven 
ter sprake; het wee concentreerde zich 
met name op ingrijpende verliezen in de 
kring van het gezin en de familie. De le-
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vensgang van Willem van Veller hebben 
we maandag 21 december jl. in de aula 
van de Gemeentelijke Begraafplaats te 
Ede gememoreerd.  Breunis, de echtge-
noot van kleindochter Gerda, deelde 
herinneringen aan het leven van vader, 
schoonvader, opa en overgrootvader. 
Aansluitend lazen en overdachten we 
Psalm 23. Te midden van doodsdreiging 
hoorden we het David in geloof zeggen 
en zingen: ‘Ik vrees geen gevaar, want U 
bent bij mij’ (vers 4). Dit vaste geloofs-
vertrouwen lag niet verankerd in de fy-
sieke en mentale kracht van David maar 
in de Naam van de belovende God:  ‘Ik 
zal er zijn!’ Na de verkondiging beluis-
terden we samen het lied ‘Ik zal er zijn’, 
aansluitend hebben we het lichaam van 
Willem van  Veller  aan de aarde toe-
vertrouwd. Rondom het geopende graf 
klonken, in een grauwe en grijze wereld, 
woorden van licht en uitzicht: Ik geloof 
in de opstanding van het lichaam. Deze 
belofte is onlosmakelijk verbonden aan 
Hem die gezegd: ‘Ik ben de Opstanding 
en het leven, wie in Mij gelooft, zal 
leven ook al is hij gestorven’  (Joh. 
11:25). Wij condoleren de gehele fami-
lie en wensen hen de nabijheid van onze 
goede God toe. Correspondentieadres: D
ahliastraat 12, 3905 ZR, Veenendaal. 

Cock Kroon 

In Memoriam
Hermannes van de Kaa 
‘Al sterft mijn hart, Gij zijt mijn Rots mijn 
God, de toekomst die mij wacht.’
Deze woorden staan bovenaan de 
rouwkaart waarmee het overlijden 
van Hermannes van de Kaa bekend werd 
gemaakt. Herman overleed zondag 20 
december jl. op de hoge leeftijd van 
94 jaar. Hij voelde in de achterliggen-

de tijd zijn krachten duidelijk minder 
worden.  Heel bewust nam hij afscheid 
van  Miep,  de  kinderen, klein- en ach-
terkleinkinderen. Dit afscheid werd, net 
als zijn hele leven, getekend door ge-
loof en hoop. Kort voor zijn overlijden 
vertelde hij nog dat hij ‘de oversteek’ 
met vertrouwen tegemoet zag. Dit ver-
trouwen was gestoeld op de Naam van 
de Eeuwige. 
Dit vertrouwen had niets te maken met 
een  gestold  theologisch systeem maar 
het was  juist  voortdurend in bewe-
ging. Gedurende zijn hele leven heeft 
Herman, persoonlijk en samen met 
vele anderen, de omgang met God van 
Israël  gezocht, gevonden, beleefd en 
vormgegeven. Hiervoor gebruikte hij 
lang niet altijd geijkte woorden en ging 
hij ook niet automatisch over oude en 
vertrouwde paden. 
In ontmoetingen ging hij als gespreks-
partner graag het gesprek aan, dit ge-
sprek ging soms zo diep en ver  dat 
hij  aangaf dat de grens van zijn ken-
nen bereikt was. De honger naar kennis 
ging veel verder dan alleen de wereld 
van kerk, geloof en  Bijbel. De wereld 
van de kunst kon op zijn aandacht re-
kenen en doorvragen over materie die 
hij niet of amper kende deed hij ook 
graag.  Ook  toonde hij jarenlang zijn 
maatschappelijke betrokkenheid door in 
verschillende besturen zitting te heb-
ben. 

Op donderdag 24 december jl. kwa-
men we in een dankdienst samen in de 
Maranathakerk. Deze plek was ook on-
losmakelijk verbonden met zijn leven. 
Vanaf de oprichting was hij betrokken. 
Als ouderling heeft bijgedragen aan de 
opbouw van de gemeente. De  betrok-
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kenheid op het wel en wee van de ge-
meente bleef, ook online, tot op het 
laatst.  In ons samenzijn voorafgaande 
aan de begrafenis werden er door zijn 
gezin dankbare woorden van herinne-
ring gesproken. Niet alleen herinnerin-
gen aan wie hij was als vader, opa en 
overgrootvader maar zeker ook aan die 
als echtgenoot van Miep met wie hij 
68 jaar door de band van het huwelijk 
verbonden was.  Naast  Psalmen en lie-
deren, die al in een eerder stadium uit-
gezocht waren,  lazen en overdachten 
we  Bijbelwoorden  uit Jakobus 1 (vers 
19-27). Door middel van deze peri-
koop wilde Herman ons nog een keer la-
ten weten waar het in het geloof om 
draait: Geloven  en  doen.  Door gelovig 
de handen uit de mouwen  te  steken, 
ook gedurende de moeilijke oorlogsja-
ren, heeft Herman gehoor gegeven aan 
het onderwijs van Jezus, de Zoon van de 
Allerhoogste, die gezegd heeft: ‘Wie mijn 
woorden hoort en ze doet is een verstan-
dig man’ (Matt. 7:24). In dit alles wist 
hij zich aangewezen op de barmhartig-
heid van God die met ons niet doet naar 
onze zonden. Ziende op Jezus Christus 
zeggen en belijden wij: Groter dan onze 
zonden is Hij! Na de dankdienst hebben 
we Hermannes van de Kaa begraven op 
de Algemene Begraafplaats te Lunteren. 
Deze graflegging hebben we gedaan 
in geloof omdat Jezus gezegd heeft: ‘Ik 
leef en ook u zult leven’ (Joh. 14:19). 

De troost en kracht van  dit Evangelie 
wensen we Miep met haar hele ge-
zin van harte toe nu zij de levensweg 
moet vervolgen zonder hem die hen zo 
lang vergezelde. Correspondentieadres: 
Reigerlaan 3a, 6741 DC, Lunteren. 

Cock Kroon 

In Memoriam
Lenie Jaques – Knevel 
Maandag 4 januari jl. overleed 
mevr.  Jaques–Knevel op de hoge leef-
tijd van 90 jaar.  Haar overlijden kon-
digde zich totaal onverwachts aan. In 
de achterliggende  tijd  was het wel zo 
dat haar geheugen  duidelijk minder 
werd.  Van deze achteruitgang was ze 
zich terdege bewust. De verhuizing van 
de Hulweg naar “Nieuw Boschoord” aan 
de Bosrand kwam na een brand in haar 
woning. Deze tijdelijke verhuizing  in 
2019  bleek gaandeweg te veranderen 
in een definitieve verhuizing. Lunteren 
was voor Lenie zeer bekend terrein, ze 
was er geboren en getogen. Als bak-
kersdochter leerde ze al op jonge leef-
tijd aan de Dorpsstraat wat werken was. 
De drive om aan te pakken, schoon te 
maken en door te pakken verdween ei-
genlijk nooit uit haar leven. Haar le-
venshouding werd getekend door liefde 
voor haar kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen. Uitspreken  ‘ik houd 
van je’  deed ze veelvuldig door liefde-
vol de handen uit de mouwen te ste-
ken. Overdags en ’s nachts zei ze geen 
nee als er een beroep op haar gedaan 
werd. Lenie wist uit eigen ervaring dat 
het leven niet non-stop rozengeur en 
maneschijn was. Het overlijden van haar 
man  Wijnand  in 2007 en het sterven 
van zoon Gerard in 2016 waren diepe en 
donkere dalen. Over deze verliezen sprak 
ze zich niet vaak uit maar wie goed keek 
zag de diepe sporen van deze verliezen 
in haar ogen. Op dinsdag 12 januari jl. 
werd er, voorafgaande aan haar begrafe-
nis, een afscheidsdienst gehouden in de 
Maranathakerk. Er klonken woorden van 
dankbare herinnering aan deze moeder, 
schoonmoeder, oma en overgrootmoe-
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der. De muziek die we beluisterden was 
zelf door Lenie  uitgezocht,  door mid-
del hiervan liet ze ons nog horen wat 
het geloof voor haar betekende:  ‘Abba, 
Vader, laat mij zijn, slechts van U al-
leen.’  Als Bijbelgedeelte lazen we het 
lied van de liefde: 1 Korinthe 13. De 
apostel Paulus schrijft  dan:  ‘De liefde 
vergaat nooit!’  (v.8). In het spoor van 
de lezing klonk in de kerk een  indrin-
gende en uitnodigende vraag uit Jezus’ 
mond:  ‘Heb je Mij lief?’ Geloven is uit-
eindelijk niets meer en niets minder 
dan Hem je ja-woord geven. Terwijl 
we de kerk verlieten om op weg te 
gaan naar de begraafplaats  klonk het 
lied ‘We’ll Meet Again’ (Vera Lynn). 

Op Rusthof  te Leusden hebben we het 
lichaam van Lenie  Jaques  – Knevel  te 
ruste gelegd in het familiegraf.  Wij 
condoleren haar gezin en familie 
en wensen  hen Gods kracht, liefde 
en nabijheid toe voor elke dag die 
komt.  Correspondentieadres: Fam. 
Pieters, Mgr. Nolensstraat 16, 6741 ZC, 
Lunteren.  

Cock Kroon 

Pastoraat

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.   
In de achterliggende periode werd 
mevr. Marjan Wessels – Blankenspoor 
(Everlaan 29, 6741 BZ), naar aanleiding 
van gezondheidsklachten, in het zieken-
huis opgenomen voor onderzoek. Dit 
onderzoek bracht aan het licht dat zij 
zeer ernstig ziek is. Rondom het inle-
veren van de kopij van dit kerkblad  is 
zij weer thuisgekomen om daar verdere 
verzorging te ontvangen. Wij leven met 
Marjan en Freek mee en bidden dat zij, 
samen met kinderen en kleinkinderen, 
de nabijheid van onze God zullen erva-
ren Die gezegd heeft:  ‘Ik zal u beslist 
niet loslaten en Ik zal u beslist niet ver-
laten’ (Hebreeën 13:5).  

Mevr. Nijburg – van Galen (Forsythiastraat 
34,  6744  AS, Ederveen) onderging in 
december een knieoperatie; voor reva-
lidatie is zij naar Norschoten gegaan 
(Klaverweide 1,  3773 AW,  Barneveld). 
Revalideren in deze coronatijd is ook 
anders dan ‘normaal’. Wij wensen haar 
een voorspoedig herstel  toe  en hopen 
dat zij op korte termijn naar huis kan.  

Sinds vorig jaar woont mevr. Jannie 
van den  Hudding  – Diepeveen in de 
Honskamp (Dorpsstraat 25,    k20, 
26741  AA). Meer dan een halve eeuw 
woonde zij aan de van Hogendorpstraat. 
Wennen op het nieuwe adres vraagt tijd 
en geduld van haar. Een kaartje ter be-
moediging zal haar zeker goed doen.  

Mevr. Laura Beek – Stoevelaar (Reeënlaan 
48, 6741 AX) kreeg op de drempel van 
het oude en nieuwe jaar een gunstig be-
richt naar aanleiding van de PET-scan. 
De oncoloog zei: ‘De uitslag is perfect, 



“Rond de Maranathakerk”

13 januari 2021 11

kan niet beter!’ Met Laura en Jan, doch-
ter Daniëlle en schoonzoon Corné, zijn 
we Here God dankbaar voor deze bijzon-
dere zegen.  

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 zwakheid, hulp bij smart, licht 
en steun op onze wegen en bemoedi-
ging voor ’t hart. Gods genade blijft ons 
bij; onze hulp en troost is Hij’  (Philipp 
Friedrich Hiller).  

Geboorteberichten 

Op 2 november werd de familie de 
Groot verblijd met de geboorte van een 
zoon en broertje. Evert-Jan en Sharon 
zijn de trotse ouders, Luuk en  Seb  de 
grote broers van Mees Benjamin.     
Dit prachtige gedichtje op het geboor-
tekaartje geeft weer hoe de komst van 
Mees is beleefd:  Uit onze liefde, uit 
onze dromen - Uit Gods handen ben jij 
gekomen. We feliciteren jullie van harte 
met dit wonder. We bidden jullie Gods 
zegen  toe over het leven van Mees en 
jullie gezin. 

Jesse Berend Maarten geboren 8 
December 2020. 
Pas geboren - net ontwaakt  - wonder-
mooi - door U gemaakt 

Met deze woorden  geven  Timon 
en  Amerins  Schuurman  aan 
dat  Jesse  het  prachtige broertje van 
Fenne is. Timon, Amerins en Fenne na-
mens de gemeente van harte gefelici-
teerd met jullie  Jesse  en Gods  zegen 
toegewenst. 

Huwelijksjubileum

Dinsdag 29 december jl. was het een 
bijzondere dag voor dhr. Joop Moret en 
mevr. Riet Moret-Vonhof  (Spoorstraat 
27, 6741 DE). Die dag was het 55 jaar 
geleden dat ze elkaar liefde en trouw be-
loofden. De bruid wordt, tot op de dag 
van vandaag, door haar bruidegom ‘de 
parel van de Veluwe’ genoemd!  Samen 
beamen ze dat ze veel goede gaven 
hebben ontvangen uit de hand van de 
Schepper.  Ze ontvingen vier kinderen 
en  een aantal  kleinkinderen. Te mid-
den  van vreugde en dankbaarheid  dra-
gen ze ook het verdriet mee om het 
jonge overlijden van hun eerstgeborene 
Ellen. 

Door de jaren heen hebben ze ook erva-
ren dat de fysieke en mentale gezond-
heid kwetsbaar is.  Joop en Riet weten 
en geloven dat de hele wereld Gods 
akker is. Een heel klein deeltje van die 
akker heet Lunteren, daar streken ze 
ruim 42 jaar geleden neer. Hun woning 
is geen gesloten bastion maar, zoals 
de naam op het huis al aangeeft, ‘een 
schuilplaats in de wildernis’. Een plek 
om ‘te schuilen’ is al vele jaren ook de 
Maranathakerk,  sinds de periode van 
ds. Brouwer zijn ze van harte betrok-
ken. Daarnaast schuift Joop ook graag 
aan in de kring van de Nederlandse 
Protestantenbond in het Witte 
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Kerkje. Wij feliciteren Joop en Riet van 
harte met deze bijzondere mijlpaal en 
wensen hen van de zegen van onze God 
toe die ons, om Jezus’ wil, alle dagen 
wil dragen.  

Nieuw ingekomen
Sinds kort woont de familie Hansum weer 
in Lunteren en zijn ingeschreven bij de 
Maranathakerk. Hun 3 kinderen studeren 
en wonen buiten Lunteren maar in het 
weekend zijn ze vaak thuis bij hun ou-
ders. Dus ook zij willen graag ingeschre-
ven staan bij onze gemeente. We heten 
jullie van harte welkom in Lunteren en 
in onze gemeente. Gods zegen toege-
wenst voor jullie gezin. 

In december 2020 hebben de heer en 
mevrouw Klok zich laten overschrij-
ven naar onze gemeente. Het echtpaar 
Klok woont aan de Ruitenbeekweg 4 
in Lunteren. Hartelijk welkom in onze 
gemeente. Wanneer de Coronaperiode 
voorbij is, kan er meer fysiek contact 
gelegd gaan worden.   We hopen dat 
zij zich thuis gaan voelen bij onze 
Maranathakerk. Carolien van Zijl 
 

Vanuit de Kerkenraad 

Open-Kerk 
Vele deuren  zijn momenteel  gesloten. 
Daardoor zijn er ook maar weinig plekken 
waar je even kunt binnenlopen. Dat ook 
veel kerkdeuren niet of nauwelijks open 
zijn wordt door menigeen als een gemis 
ervaren. Juist in deze afstandelijke en 
onrustige tijd is er behoefte aan om 
even binnen te lopen voor een moment 
van bezinning, het opschrijven van een 
gebedspunt, het luisteren naar inspire-

rende muziek of het delen van zorg(en). 
Aangezien we als Maranathakerk graag 
ook een Open-Kerk willen zijn hebben 
we besloten om binnenkort onze deuren 
te open. In de komende tijd is op dins-
dag- en vrijdagochtend de kerk open. 
Er is dan een gastheer of gastvrouw 
aanwezig (die tevens ook toeziet op de 
maatregelen omtrent Covid-19).  Cock 
Kroon & ds. Jacques Steenkamp 

Doopdienst en doopcatechese 
De eerstvolgende doopdienst staat ge-
pland op zondag 21 februari 2021 in 
de dienst waar ds. Steenkamp zal voor-
gaan. De voorbereidende  doopcateche-
seavonden zijn op woensdag 10 febru-
ari en woensdag 17 februari van 20.00 
tot 21.30 uur in onze kerk. We hopen 
de ouders die hun kindje ten doop wil-
len houden op woensdag 10 februari te 
ontmoeten! Graag even aanmelden via 
jeugdouderlingen@maranathakerk.net.  
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College van Diakenen 

Verantwoording November 
2020

De volgende collectes zijn ontvangen:
01-11 Hulp voor Helden € 544,45
04-11 Dankdag. Coll GK    
08-11 Vrienden van € 645,92
 Norschoten
15-11 Kinderen in de Knel € 613,98
22-11 Jeugdwerk € 194,50
29-11 Libanon Anjar € 1029,59 

De volgende giften zijn ontvangen:
Vrienden van Norschoten: 1x € 50,00
Kinderen in de Knel: 1x € 150,00
Jeugdwerk: 1x € 50,00, 1 x € 100,00, 
1x € 150,00
Libanon Anjar: 1 x € 75,00, 1 x € 100,00,  
1 x € 250,00, 1 x € 425,00

Voor de diaconie
 via ouderling J. Bos: 1x € 100,00

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

Een cheque voor de Bongerd
Afgelopen week heeft de Maranathakerk 
een cheque ter waarde van € 1.700,- 
overhandigd aan de bewoners en het 
personeel van Wooncentrum De Bongerd. 
Dit geld is bestemd voor de aankleding 
van de tuin bij de nieuwbouw.

Begin 2020 verhuisden de bewoners van 
De Bongerd naar hun nieuwe onderko-
men aan de Schaepmanstraat. Zoals u 
wellicht weet zijn een aantal bewoners 
trouwe bezoekers van onze kerk. De di-
aconie wilde dan ook bij de feestelijke 
opening een mooi cadeau aanbieden. De 
corona lockdown gooide echter roet in 
het eten; een feestelijke opening kon 
daarom helaas niet plaatsvinden.

Om te zorgen dat de aankleding van 
de tuin in het voorjaar gereed is, kwa-
men Chris van den Heuvel en Pieter van 
Leusden vrijdagmiddag 8 januari naar 
De Bongerd. Voorzien van mondkapjes 
werd op anderhalve meter afstand de 
cheque overhandigd. 
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Gertjan van Doorn, begeleider zegt: ‘Het 
geld is zeer welkom. We zitten nu in een 
schitterende nieuwbouw, maar helaas is 
er geen geld voor de finishing touch. 
Juist dit soort zaken zijn voor de bewo-
ners de kers op de taart. Van het geld 
wordt een aantal mooie plantenbakken 
aangeschaft en een paar grote parasols 
zodat de bewoners ook bij zonnig weer 
lekker buiten kunnen zitten.’
De Bongerd kent twee gebouwen: de stu-
dio’s en de appartementen. Natuurlijk 
wilden de bewoners van beide locaties 
op de foto met de cheque. In verband 
met corona hebben de bewoners de af-
gelopen maanden veel binnen gezeten. 
We hopen dat de bewoners deze zomer 
kunnen genieten van hun tuin.

Pieter van Leusden

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 29 
november  2020 €  110,60  binnengeko-
men. De tussenstand komt hiermee op 
€ 1.902,35. De volgende derde collecte 
wordt gehouden op 31 januari 2021. 

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

van Voorst, penningmeester 

Verantwoording collecten  
De volgende collectes zijn ontvan-
gen in de maand november en decem-
ber 2020. 
22-11    €  368,64 
24-11    €    30,80 
29-11    €  426,76 
06-12   €  399,59 
13-12   €  568,99 
20-12   €  448,62 

Wij hebben de volgende giften ontvan-
gen via de heer Kroon 1 x € 20,00  via 
de heer Hazeleger 1 x € 29,25 en 1 x € 
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50,00 voor de kerk. Hartelijk dank voor 
de collecten en giften van de afgelopen 
maanden, die wij op verschillende ma-
nieren hebben ontvangen. 

Namens College van Kerkrentmeesters, 
Henk van Voorst, penningmeester 

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? 

Verlang jij er ook zo naar om elkaar als 
broers en zussen in Christus weer te ont-
moeten? En met elkaar ons uit te strek-
ken naar wat God ons wil geven en uit 

Geloof is vertrouwen

God heeft Zijn beloften gegeven, 
Hij is mij genadig, Hij zal de we-

reld verlossen. Daar vertrouw ik op. 
Ik geef mij aan Hem over. Zelf kan 
ik mijn ziel niet in het leven be-

houden. Als ik de wereld aanzie en 
mijzelf, dan zou ik bezwijken. Maar 

ik vertrouw het hele zaakje aan 
Hem toe. Ik geef God onbeperkt 

krediet en ik houd het ervoor, dat 
alles wonderbaarlijk goed terecht 

zal komen

 Dr. A.A. van Ruler,
uit: Ik geloof
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te delen aan de ander? Woensdagavond 
27 januari gaat de cursus ‘Leven in de 
kracht van Jezus’ van start. 

We ontmoeten elkaar voor nu digitaal en 
hopen in de loop van de weken elkaar 
weer fysiek te ontmoeten. Maar de erva-
ring leert ons dat we elkaar ook digitaal 
van hart tot hart kunnen ontmoeten en 
dat God ook deze manier gebruikt om 
tot ons te spreken en ons wil bemoedi-
gen om zo ook onze plek in de wereld 
in te nemen.  

Voor meer informatie en opgave zie de 
website: www.maranathakerk.net/nieu-
we-data-voor-cursus-bekend/

Caroliene van den Berg

Maak kennis met.....

Reinate Klomp (46)

Reinate is getrouwd met Hans (49) en 
woont samen met hun drie kinderen: 
Hidde(21), Anke(19) en Dieke(17) en 
hond Denzo in de Kastanjelaan oost. 
Sinds een paar weken woont Anke op 
kamers.

‘Jezus is de draad die zich verstevigt 
als we de verbinding met Hem aan-
gaat. Dan worden we één in de Geest.’

Ben je altijd naar de Maranathakerk 
gegaan?
‘Nee niet altijd, maar sinds wij getrouwd 
zijn wel. Dus al vanaf mijn 22ste jaar. 
Daarvoor kerkte ik zelf in Ederveen, 
doordat ik als 14 jarige met een vrien-
din mee ging naar de kerk daar. Thuis 
gingen mijn ouders vanaf ongeveer mijn 
vierde jaar niet meer naar de kerk, dus 
wij ook niet. De drie oudsten zussen zijn 

Stemmen uit het verleden  

Dietrich Bonhoeffer
(1906 – 1945)

Je moet niet doen wat je wenst, 
maar je moet resoluut het goede 
doen. Je moet niet dromen over 
mogelijkheden, maar onbevreesd 

de werkelijkheid aangrijpen. 
Vrijheid ligt niet in verheven ge-
dachten, maar alleen in de daad.
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nog wel met mijn ouders naar de kerk 
gegaan, maar na hun verhuizing gingen 
ze niet meer. Daardoor zijn de drie jong-
sten zelden in de kerk geweest.’ 

Wanneer voelde je je verbonden met God?
‘In mijn pubertijd ben ik op een heel 
bijzondere manier door God aangeraakt. 
Mijn Duitse leraar begon eens de les met 
een dagboek opening waarbij hij zij: 
“Jongens, jullie gaan straks voor jezelf 
aan het werk. Maar eerst even luisteren, 
want ik heb hier iets voor iemand uit 
deze klas. Ik weet geen naam, maar ik 
moet dit lezen voor deze klas.” Wat er 
toen gelezen werd raakte mij zó aan. 
Mijn hart bonsde uit mijn lijf. Nadat hij 
het gelezen had, begon ik met hem een 
gesprek toen de anderen zelfstandig aan 
het werk gingen. Hij adviseerde mij om 
weer te gaan bidden. Zijn advies heb ik 
opgevolgd. Vanaf die tijd ging ik ook 
meer met mijn vriendin mee naar haar 
kerk in Ederveen.’

Wat maakt jullie als gezin betrokken 
bij de Maranathakerk?
‘Nadat ik Hans ontmoette, hebben wij 
voor ons trouwen besloten om samen 
naar de Maranathakerk te gaan, hier 
kerkte Hans al. De Maranathakerk is zo 
kindgericht dat sprak en spreekt ons 
enorm aan. We zijn samen naar cate-
chisatie gegaan en hebben belijdenis 
gedaan. Wij ervaren alle twee op een 
andere manier de kerkdiensten. Dat is 
goed zo. Ik voelde me in deze kerk met-
een al thuis. Na twee of drie jaar werd 
ik gevraagd mee te werken aan de kin-
dernevendiensten. Ik heb het in totaal 
19 jaar mogen doen. Hans en ik hebben 
samen een aantal jaren zeilkampen in 
Giethoorn gedaan. En dat is zo mooi, 

dat je samen met de jeugd mag leren 
wie Jezus is voor jou en wat Zijn beteke-
nis mag zijn voor een ander. Nu zitten 
Hans en ik in de gemeente groei groep. 
Ik geniet daarvan. En als Hans trompet 
speelt in de kerk vind ik dat heel spe-
ciaal.’

Hoe ontdekte je dat de Maranathakerk 
een belangrijke plek blijft in je leven?
‘Gaandeweg die 19 jaren kinderneven-
dienst mocht ik ontdekken dat ik niet 
alleen hoefde te doen, maar er ook 
gewoon mocht zijn. Na de kinderne-
vendienst periode ben ik een paar jaar 
pastoraal medewerker geweest. Heel 
bijzonder om er voor anderen te mogen 
zijn en mensen echt te ontmoeten. Sinds 
afgelopen juni mag ik in het ambt van 
ouderling van betekenis zijn voor sectie 
vijf. De weg daar naartoe was echt heel 
speciaal. Sinds de eerste Lock down ver-
schenen er verhalen over hoop in het 
kerkblad van gemeenteleden en werd ik 
erdoor geraakt. Tegelijkertijd stond er in 
het kerkblad de mogelijkheid om mee te 
doen met de cursus ‘Eenheid in Christus’. 
Dat kwam wel vier keer langs, ik voelde 
mij persoonlijk aangespoord. Al halver-
wege de cursus werd ik geraakt door de 
wetenschap dat God weer een stapje 
verder met me wilde. Dat ik verder mag 
leren, om in Zijn voetstappen verder te 
gaan om nog meer van betekenis te zijn 
voor anderen. Toen mij de vraag werd 
gesteld of ik een verhaal over mijn hoop 
wilde schrijven voelde het heel speciaal 
om de betekenis van Jezus te kunnen 
laten zien in mijn leven. Daarna heb ik 
op de vraag over het ouderlingschap een 
week lang God gezocht in mijn gebeden. 
Het bracht me de rust om het te mogen 
aanvaarden.’
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Als Jezus voor je deur zou staan is dat 
dan een wonder?
‘Ja, zeker, dat is hèt wonder. Dat is God 
toelaten in je hart. Je zet je deur open. 
Het is bijzonder dat Jezus voor mij zo 
diep gegaan is, dat ik de deur van mijn 
hart echt open kan zetten. Hij heeft 
voor mij bij zoveel gebeurtenissen laten 
zien waarvoor ik bedoeld ben, daardoor 
kan ik Jezus toelaten in mijn hart. Altijd 
weer is er een reden dat ik er echt voor 
kan kiezen: Heer ik wil bij U zijn en ik 
wil bij U horen. Ik weet dat ondanks 
alle moeilijkheden, Jezus er is om je als 
mens op te vangen. Daarin schuilt de 
kern van de zin en het wonder van mijn 
leven.’

Is de ‘zin van ons leven’ de verbon-
denheid met God?
‘Ja, helemaal. Laat ik het zo zeggen: 
Jezus is de draad van het leven. Ik be-
doel daarmee dat het zin aan mijn le-
ven geeft om die draad van het leven, 
Jezus, te leren pakken. Daardoor vind 
ik kracht in het mysterie om er in ver-
der te gaan. Het is zo groot, zo veel-
omvattend. De verbondenheid met God 
zit daar helemaal in. Dit zegt God in 
Genesis 17:1B tegen Abraham: “Leef in 
verbondenheid met mij …” vervolgens 
belooft hij Abraham: “Ik wil met jou een 
verbond aangaan en ik zal je veel, heel 
veel nakomelingen geven.” Daar mogen 
wij vanuit verder gaan, want als wij die 
verbinding aangaan dan worden we één 
met de Hem in de Geest, zoals Paulus 
dat schrijft in 1 Korintiërs 6:17 “Maar 
wie zich met de Heer verenigt wordt met 
hem één Geest.” Ik zie het zo: als je 
ervoor kiest om met God te willen le-
ven dan wordt de draad die ons zekert 
steeds dikker en steviger. De Heilige 

Geest heeft door Jezus’ dood heen, ons 
aangeraakt om God te volgen. In de 
zin van het leven vindt elk mens Zijn 
schepping, het is het ontdekken van je 
eigen openheid naar God. God geeft ons 
zoveel door Jezus, dat als mensen daar-
voor willen openstaan dan ontvangen 
mensen deze verbondenheid. De men-
sen maken daarin zelf een keuze. Ieder 
mens, zelfs als je er niet mee bent op-
gevoed, kan je God leren kennen in de 
liefde die het ontmoet. En daarin ben je 
van betekenis, kan je zijn en doen wat 
op je pad komt.’

Is het van betekenis zijn voor ande-
ren, iets wat zin geeft aan het leven 
zoals God het leven bedoelt?
‘Dat denk ik wel. Dankzij het aangeraakt 
worden door God en de betekenis van 
Jezus voor je, gebeurt er zoveel met an-
dere mensen om je heen. Soms mag je 
mensen ontmoeten die je helemaal niet 
zo goed kent en waar je toch veel voor 
mag betekenen. Dat is zo bijzonder. Dat 
je in de ander en met de ander de be-
tekenis van God een plek geeft binnen 
de kerk, maar even zo goed erbuiten. 
Onlangs mocht ik van betekenis zijn 
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voor een meneer die niet meer zo lang 
te leven heeft en niet veel in de kerk 
komt. Wij hebben een aantal maanden 
met elkaar een paar keer per week met 
elkaar gesproken terwijl wij ieder ons 
hondje uitlieten. Op een gegeven mo-
ment, kon ik van betekenis voor hem 
zijn met gebed en liederen. Dat je na-
mens God een teken en een wonder kan 
zijn voor de ander, is toch iets wat zeker 
zin aan het leven geeft. Dat zijn de pa-
reltjes van het leven.’

Zijn er teksten die jou inspireren 
gaande weg de dag?
‘Zeker ik gebruik mijn stille tijd dage-
lijks om iets te lezen en te bidden. Dat 
kan uit van alles zijn, een dagboekje of 
de Bijbel natuurlijk. Sowieso koop ik als 
ik op vakantie ga altijd een mooi nieuw 
dagboek en daar kan ik zo van genie-
ten! Toevallig heb ik afgelopen weken 
deze tekst meegekregen, die ik zo mooi 
toepasbaar vind, dat ik hem aan iemand 
heb geschreven op een kerstkaart.’ 

Waar geniet je nog meer van? Hoe 
ziet je ideale dag er verder uit?
‘Twee totaal verschillende type dagen: 
Wakker worden met de Italiaanse zon, 
lekker liggend op een ligbedje uitkij-
kend over het Lago Maggiore. Mooi boek 
lezen, lekker muziekje erbij en als af-
sluiting van deze heerlijke dag met ons 
gezin op het terras van een restaurant 
genieten van een fantastisch maaltijd. 
Dat is toch ideaal! 

Even zo goed, geniet ik van de regelmaat 
en het vertrouwde ritme van een nor-
male dag. Als we niet in de coronatijd 
of een vakantietijd zijn, en ieder naar 
school en werk gaat. Tijd nemen voor 

mijn stille tijd, het huis op orde maken 
en vier keer per dag mijn hondje uit-
laten, mensen bezoeken en ontmoeten, 
naar het Koor, de kerk en de Gemeente 
Groei Groep.’

Zijn er dingen die je deze coronatijd 
mist?
‘Ja vooral de mensen in de kerk. 
Absoluut het samen naar de kerk gaan. 
Zoomdiensten zijn wel inspirerend, som-
mige liederen zeker ook als je ze hard 
aanzet en meezingt. De beleving is toch 
heel anders als je ze met elkaar in de 
kerk zingt. Ik ervaar dat niet altijd als 
minder, want mensen ontmoeten kan 
nog wel, maar anders is het zeker wel.’

Tot slot, LEESTIP: Oog in Oog met Jezus 
van Samaa Habib met Bodie Thoene.

‘Als je nu kijkt wat er wereldwijd gebeurt 
kan je God alleen maar groter zien.  
Kijk nou wat er hier in Lunteren en in 
Nederland al in Zijn Naam gebeurt. Juist 
wereldwijd gebeuren er uit Zijn Naam 
heel bijzondere dingen. 

Ik heb onlangs dit prachtig boek gele-
zen. Het is een waar gebeurd verhaal 
over de bemoedigende betekenis die 
Jezus een Islamitisch meisje geeft in 
kracht en wijsheid als Hij haar roept. 

De verbondenheid waarover we spraken 
tussen Jezus en ons wordt in dit boek 
wonder mooi beschreven als dit meisje 
de relatie met Jezus aan durft te gaan, 
èn door haar getuigenis Zijn relatie met 
mensen in haar omgeving betekenis 
krijgt. De kracht van deze verbonden-
heid is zo mooi!’

Karin Klootwijk-Elzinga
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Mededelingen

Rookworstenactie Oekraïne 
Hartelijk bedankt!
Nu de rookworstenactie weer klaar is, 
willen wij iedereen die rookworsten 
heeft gekocht of een gift heeft gegeven, 
heel hartelijk bedanken. Wij hebben het 
schitterende bedrag van € 4.037,00 
kunnen overmaken. Geweldig. We zijn 
heel blij dat we deze actie, ondanks co-
rona, toch hebben gehouden. Wat een 
zegen hebben we gekregen over deze 
actie. Uit Oekraïne komen hele dankbare 
reacties op dit prachtige resultaat. Ook 
slager van Rooijen en de medewerkers 
willen wij bedanken voor het maken van 
de heerlijke rookworsten. DV half no-
vember 2021 hopen we weer deze actie 
te gaan houden. Heeft u nu niet meege-
daan, dan wilt u vast de volgende keer 
wel meedoen. Wij hebben het niet voor 
onszelf gevraagd maar voor onze aller-
armste medemens. “Voor wie ben ik een 
naaste geweest”.

Nogmaals hartelijk dank, 
Leo en Leida van Koesveld

Afscheidsbericht

Beste mede-gemeenteleden,
Sinds mijn geboorte bijna 33 jaar ge-
leden ben ik lid van de Maranathakerk. 
Het is niet alleen de kerk van mijn ou-
ders, het is ook ‘mijn’ gemeente gewor-
den. 

Zo is vanuit catechese een hechte groep 
van leeftijdsgenoten gevormd die nog 
steeds eens per maand bij elkaar komt. 
Door de jaren heen heb ik zelf ook een 
steentje mogen bijdragen aan het ge-
meentewerk.

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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Aan het lidmaatschap van deze gemeen-
te komt binnenkort een einde. Over en-
kele weken verhuis ik samen met Anja, 
Lukas en onze konijnen naar Enschede. 
In die plaats heeft de Bethelkerk mij 
namelijk beroepen om het ambt van 
predikant te gaan vervullen. Dat bete-
kent dat ik onderdeel ga worden van die 
gemeente.

Via deze weg wil ik dan ook afscheid van 
jullie nemen. De afgelopen twee jaar liet 
ik mijn gezicht al niet meer wekelijks 
zien, dat kwam dan vooral omdat ik als 
gastvoorganger her en der de eredienst 
leidde. Zodoende was ik mij mentaal al 
aan het voorbereiden op de grote stap 
die ik nu ga maken. De verbonden-
heid blijft echter. De gemeente van de 
Maranathakerk en Lunteren blijven een 
bijzondere plaats in mijn hart inne-
men. En een definitief afscheid is het 
ook niet, want dit jaar en in 2022 zal 
ik enkele keren in de rol van predikant 
voorgaan in de erediensten.

Vanwege de lockdown en de beperkte 
omvang van de Bethelkerk kan ik jul-
lie helaas niet uitnodigen om in mijn 
bevestigingsdienst aanwezig te zijn. 
Gelukkig wordt de dienst ook opgeno-
men (www.kerkdienstgemist.nl, zoek op 
“Bethelkerk Enschede”). Daarom wil ik 
jullie van harte uitnodigen om digitaal 
aan te sluiten bij dit voor mij heugelijke 
moment. De intrede zal D.V. op 14 febru-
ari om 10:00 uur plaatsvinden en is dan 
te volgen via: https://kerkdienstgemist.
nl/stations/2065-Bethelkerk-Enschede 
Het ga jullie als gemeente goed. Ik heb 
er vertrouwen in dat jullie met elkaar in 
staat zijn om deze gemeente ondanks 
de coronapandemie levend te houden. 

Jullie mogen dankbaar zijn voor al die 
enthousiaste vrijwilligers, aangevuld en 
aangestuurd door Jacques en Cock. En 
het belangrijkste: ik wens jullie Zijn ze-
gen toe, dat is immers het fundament 
waarop onze gemeente rust.

Met een hartelijke groet,
Alex Brinkman

Volgend kerkblad
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaar-
gang 65 nr. 1 van woensdag 10 februari 
kunt u tot en met woensdag 3 februari 
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 10 februari bij de 
fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 
19.30 - 20.30 uur.
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Agenda

Januari
Wo 13 19:30-20:30 Vesper
Do 14 10:30-11:00 Afscheidsdienst Dhr. Mahulette
Vr 15 10:00-12:00 Open kerk
Di 19 10:00-12:00 Open kerk
Wo 20 18:30-19:45 Club voor groep 3 & 4
 18:30-19:45 Club voor groep 5 & 6
 18:30-19:45 Club voor groep 7 & 8
Vr 22 10:00-12:00 Open kerk
Di 26 10:00-12:00 Open kerk
 19:45-21:45 Vergadering kleine kerkenraad
Woe 27 20:00-21:30 Cursus “Leven in de kracht van Jezus”
Vr 29 10:00-12:00 Open kerk

Februari
Ma 01 18:45-20:00 Follow me (12-14 jaar)
Di 02 10:00-12:00 Open kerk
 18:45-20:00 Follow me (15&16 jaar
Wo 03 18:30-19:45 Club voor groep 3 & 4
 18:30-19:45 Club voor groep 5 & 6
 18:30-19:45 Club voor groep 7 & 8
Vr 05 09:00-10:00 Gebedsgroep vrijdagochtend
 10:00-12:00 Open kerk
 18:30-19:00 Verkoop collectebonnen
Di 09 10:00-12:00 Open kerk
 19:45-21:30 Bijbelgesprekskring 50+ avond
Woe 10 19:00-20:00 Vesper
 20:00-21:00 Cursus “Leven in de kracht van Jezus”
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Vandaag lezen wij

Januari
wo 13 januari Romeinen 13:1-7
do 14 januari Romeinen 13:8-14
vr 15 januari Genesis 16:1-16
za 16 januari Genesis 17:1-14

zo 17 januari Genesis 17:15-27
ma 18 januari Psalm 40
di 19 januari 1 Petrus 1:1-12
wo 20 januari 1 Petrus 1:13-25
do 21 januari 1 Petrus 2:1-10
vr 22 januari Marcus 1:1-13
za 23 januari Marcus 1:14-20

zo 24 januari Marcus 1:21-34
ma 25 januari Psalm 107:1-22
di 26 januari Psalm 107:23-43
wo 27 januari Deuteronomium 16:18–17:1
do 28 januari Deuteronomium 17:2-13
vr 29 januari Deuteronomium 17:14-20
za 30 januari Deuteronomium 18:1-13
zo 31 januari Deuteronomium 18:14-22

Februari
ma 1 februari Psalm 87
di 2 februari Deuteronomium 19:1-10
wo 3 februari Deuteronomium 19:11-21
do 4 februari Deuteronomium 20:1-9
vr 5 februari Deuteronomium 20:10-22
za 6 februari Psalm 83
zo 7 februari Marcus 1:35-45
ma 8 februari Marcus 2:1-12
di 9 februari Marcus 2:13-22
wo 10 februari Psalm 44
do 11 februari Marcus 2:23–3:6
vr 12 februari Marcus 3:7-19
za 13 februari Psalm 32
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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
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d
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 1

9
3
4

www.bouwbedrijfklomp.nl

info@bouwbedrijfklomp.nl

Ervaar kwaliteit en vakmanschap!

Kauwenhoven 27  

6741 PW  Lunteren

Ik zal er steeds zijn

God geeft jou Zijn zegen
Zijn liefde en kracht
Zijn heil op je wegen
bij dag en bij nacht

Zijn trouw en nabijheid
bij al wat je doet

een leven in vrijheid
hoop, vrede en moed.

God geeft jou het leven
Zijn goedheid en trouw
jouw schuld is vergeven
Gods Zoon stierf voor jou

de toekomst is zeker
Hij staat voor jou klaar
kom drink uit Zijn beker

het komende jaar.

God laat jou ook weten:
Het offer was groot

maar jij mag nu eten
het levende Brood

in moeiten en zorgen
in tranen en pijn

vandaag en ook morgen
Ik zal er steeds zijn!

Alie Holman
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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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triangel-lunteren.nl.	In	2018	hebben	we	zelfs	het	predikaat	‘Excellente	
School’ mogen ontvangen



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


