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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
Henny Neutel 
Zecksteeg 4, 6718V C Ede
Tel. 0318 - 48 23 09
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  

De Kerk op haar best! 
‘Jezus stond op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed 
die om Zijn middel. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van 
Zijn discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel 
had’ (Johannes 13:4-5). 

Waar en wanneer is de Kerk op haar best? Is dat de tijd van de vroege kerk of 
de tijd waarin het christendom meer en meer voet aan de grond kreeg? Was 
misschien de tijd onder keizer Theodosius een goede tijd voor de haar? Want 
onder zijn bewind, dat was rond 380 na Chr., kreeg het christendom het pre-
dicaat ‘staatgodsdienst’. Anderen zullen als goede tijd voor de Kerk de periode 
van de Reformatie (vanaf 1517) aanwijzen. De monnik Maarten Luther ontdek-
te dat je alleen door het geloof rechtvaardig bent voor God (n.a.v. Romeinen 
3:21-22). Deze ontdekking ging als een lopend vuurtje door Europa, het vuur 
van het protestantisme bleek niet meer te doven te zijn.  

Wie  echter een  beetje kaas gege-
ten heeft  van  kerkgeschiedenis 
weet  dat  deze  ook  donkere bladzijden 
heeft. Men belaagde  elkaar mentaal 
en fysiek in de strijd voor de zuive-
re waarheid. Deze kerkelijke  strijd  is 
Lunteren ook niet vreemd. Lees hiervoor 
het boekje dat Wim van Leussen schreef 
over religie in Lunteren. Waarachtig 
Kerk zijn blijkt geen eenvoudige opgave 
te zijn en dan hebben we het nog geen 
eens gehad over ons eigen hart wat dik-
wijls tegenzit. Recent schreef iemand: 
‘De kerk is het sterkst in een nederige en 
kwetsbare gestalte.’ Deze stelling is een 
voluit Bijbelse stelling. In Johannes 13 
zien we hoe deze stelling niet alleen ge-
predikt maar ook gepraktiseerd wordt.
  
Jezus komt, voorafgaande aan Zijn ge-
vangenneming, samen  met Zijn  leer-
lingen  (hfst. 13-17). Hij spreekt met 
hen over het nieuwe gebod van de 
liefde en over de komst van de Heilige 
Geest.  Zonder  de vervulling met 

deze  Geest zullen  Zijn  leerlingen niet 
staande blijven op de weg van de  na-
volging. Die navolging zal voor hen, en 
voor  de Kerk  van  alle tijden  en plaat-
sen, geen weg van glorie zijn (Joh. 
16:1-2) maar een weg van nederigheid, 
kwetsbaarheid en dienstbaarheid.  Deze 
gestalte zit van  nature  niet in  ons 
bloed, dat zien we ook duidelijk terug 
in de kerkgeschiedenis. Maar de Kerk is 
op haar best als zij knielt en het vuile 
werk opknapt, dit is in lijn met het weg 
die de Heer van de Kerk is gegaan. Jezus 
laat de  smerige  voeten van de twaalf 
door Zijn handen gaan. Deze hande-
ling is een zichtbaar teken en zegel (sa-
crament)  van Zijn werk.  Hier is Petrus 
in eerste instantie niet van gediend, hij 
trekt zijn voeten terug (v.8).  Hiervoor 
krijgt deze geestdriftige discipel geen 
compliment maar  een indringen-
de  waarschuwing: ‘Als Ik u niet was, 
hebt u geen deel met Mij.’  Reiniging 
door Jezus  blijkt  geen extraatje  te 
zijn maar een noodzakelijk iets (1 Joh. 
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Erediensten 

Woensdag 10 februari
19.30 uur dhr. Cock Kroon   Vesper

Zondag 14 februari
09.30 uur ds. J. Steenkamp   Heilig Avondmaal
19.00 uur ds. J. Steenkamp   Dankzegging Heilig Avondmaal
 Collecten: 1. Aardbeving Sulawesi 
  2. Kerkrentmeesters 

Zondag 21 februari
09.30uur ds. J. Steenkamp 1ste zondag in 40 dagen tijd
19.00.uur ds. Anne verbaan
 Collecten: 1. Moldavië 
  2. Kerkrentmeesters 

Zondag 28 februari
09.30 uur J.Kroon   2ste zondag in 40 dagen tijd
19.00 uur ds. D. Meivogel, Hierden 
 Collecten: 1. Stichting de Vluchtheuvel  
 2. Kerkrentmeesters 
 3. aanleg van de tuin door de werkgroep Groene Kerk
  
Zondag 7 maart
09.30 uur ds. Jelle de Kok, Winsum 3e zondag in 40 dagen tijd
19.00 uur Giel stomphorst vesper
 Collecten: 1. Kerk in Actie 
  2. Kerkrentmeesters 

1:7). Wie deze reiniging, ongeacht de ar-
gumentatie, niet nodig acht, die speelt 
hoog spel, die zet zichzelf buiten spel, 
niet doen dus! Nadat Jezus alle voeten, 
ook die van Judas, gewassen heeft, legt 
Hij de betekenis van de gebeurtenis uit 
(v.12-15).  Deze gebeurtenis mag niet 
op zichzelf blijven staan maar vraagt 
om navolging. Hierin gaat het  dan 
niet om kopieergedrag, want dat is al-

tijd  van  tijdelijke aard.  Elkaar  de  voe-
ten wassen moet van harte gaan.  Het 
moet gaan volgens de volgorde van 
het Evangelie: Knielen voor de Meester 
en daarna knielen in navolging van de 
Meester. Zo vertoon je als gelovige en 
als gelovige gemeenschap  de gestalte 
van Christus. Dat is de Kerk op haar 
best!  

Cock Kroon 
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Bij de kerkdiensten
Vesper ‘Woord voor ons geschreven’     
Woensdagavond  10 februari  zal er 
via www.kerkdienstgemist.nl een vesper 
worden uitgezonden. Deze vesper begint 
om 19.30 uur en zal ongeveer een half 
uur duren. Naast muziek, schriftlezing 
en gebed is er ook een  overdenking. 
Het thema is:  Een vast vertrouwen en 

een zeker weten (n.a.v. Psalm 125). Een 
ieder is van harte uitgenodigd om ‘op 
afstand’ deze dienst mee te beleven, 
welkom!  

Cock Kroon 

Februari maandthema - We 
luisteren tijdens onze reis 

Heb je Gods stem  wel eens  gehoord? 
Heb je ooit meegemaakt dat God tot je 
sprak? Ik weet zeker dat we allemaal op 
de een of andere manier ooit Gods stem 
hebben gehoord. En ik weet zeker dat 
we er allemaal naar verlangen dat de 
Heer specifiek tot ons spreekt. Nou, het 
gebeurt, en terecht. God spreekt tot zijn 
kinderen. Op verschillende manieren. 
Veel mensen verlangen ernaar om Gods 
stem te horen, dus lezen ze geestelijke 

Woensdag 10 maart
14.30 uur J Kroon   Biddag kinderdienst in MK
19.30 uur ds. J. Steenkamp Biddag in MK
 Collecten: 1. Stichting red een kind
  2. Kerkrentmeesters
 
Zondag 14 maart
09.30 uur ds. J. Steenkamp 4de zondag in 40 dagen tijd
19.00 uur ds. J. Steenkamp
 Collecten: 1. N.n.b.
  2. Kerkrentmeesters

Kindernevendienst 

Rooster ´vertel het maar´
Datum Lezen Onderwerp
14 februari  Johannes 4:1-30 Ik ben het water dat leven geeft
21 februari  Johannes 6:32-40  Ik ben het brood dat leven geeft
28 februari  Johannes 8:12-20  Ik ben het licht voor de wereld
07 maart  Johannes 10:11-21  Ik ben de goede Herder
10 maart  Psalm 23  De Heer is mijn Herder
14 maart  Johannes 14:1-13  Ik ben de weg, de waarheid en het leven
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boeken en luisteren ze naar geestelijke 
programma’s. Ik heb op internet wat ge-
zocht naar artikelen over hoe je Gods 
stem kunt horen. Er zijn veel mensen 
die proberen voor te schrijven hoe dat 
zou kunnen. Ik heb er zelfs een gevon-
den die zegt: “drie stappen om Gods 
stem te horen - gegarandeerd” ... en 
dan moet je betalen om die drie stap-
pen te ontdekken! 

Waarom wil je Gods stem horen? Wat 
wil je horen? Wat moet hij je vertellen? 
Waar moet hij met je over praten? Wat 
zijn jij en ik bereid te doen met wat Hij 
ons wil zeggen? Helaas willen we soms 
gewoon horen wat bij ons past. En zelfs 
meer, soms zoeken we naar een kleine 
voorspelling van de toekomst, zodat de 
Heer ons kan vertellen dat er voorspoed 
wacht. Hoe kunnen we de stem van de 
Heer horen? Laten we een beetje terug-
kijken in de geschiedenis, hoe God bij-
voorbeeld tot Mozes sprak. 

Lees Exodus 3: 1 - 6 
Het was een heel bijzonder en heilig mo-
ment waarop God tot Mozes sprak. Als 
we de stem van de Heer willen horen, 
kunnen we dan verwachten dat God tot 
ons spreekt zoals hij met Mozes deed? 
Laten we het een beetje analyseren: - 
1. God spreekt tot Mozes 

op  Zijn  tijd,  door  Zijn  methode 
en  op  Zijn  voorwaarden. Hij be-
sloot  zelf  wanneer Hij met Mozes 
zou spreken. Het is Gods initiatief 
en Zijn beslissing. 

2. Hij verschijnt aan Mozes op een bo-
vennatuurlijke manier, in een bos 
dat niet verbrandt. 

3. Hij zegt tegen Mozes: “ trek je san-
dalen uit, want de grond waarop je 

staat, is heilig”. Zie je dat dit een 
absoluut heilig moment is? 

4. Hij openbaart Zichzelf heel duidelijk 
aan Mozes. “ Ik ben de God van je 
vader, de God van Abraham, de God 
van Isaak en de God van Jakob.” Er 
is geen twijfel over wie het is die 
aan het woord is. 

5. Mozes beleefde het moment zo intens 
dat hij zijn gezicht moest bedekten.  
Inderdaad, een ontmoeting met de 
Allerhoogste God lijkt een heel bij-
zonder moment te zijn. En toen gaf 
God Mozes een instructie die hij niet 
erg leuk vond. Hij hoorde Gods stem 
maar wilde niet doen wat God zei. 

Kunnen we vandaag Gods stem horen? 
Ja zeker! We moeten gewoon bereid 
zijn te luisteren. Omdat God op veel 
manieren tot ons kan spreken. Hoe kan 
ik Gods stem horen? Soms komt er een 
gedachte bij je op die gewoon niet weg 
wil gaan. En soms wordt het op verschil-
lende manieren bevestigd. 

Soms hoor ik Gods stem terwijl ik bid. Soms 
door externe situaties.  Door  Iets wat 
iemand zegt,  of  door  een gebeurte-
nis  je niet meer loslaat en je aan het 
denken zet. Soms door iets dat iemand 
zegt. Soms spreekt de Heer tot je door 
deuren te openen en te sluiten. 

Vaak door een preek, of iets dat je leest, 
of door het gebed van iemand anders. 
Daarom zijn we ook gevoelig om te luis-
teren naar andere mensen. En dan na-
tuurlijk - door Zijn Woord. 

Een praktische richtlijn:  Neem 
in  jouw  stiltetijd een passage uit de 
Bijbel. Geen lang stuk zoals een hoofd-
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stuk, maar een paar verzen. Lees de 
passage ongeveer drie keer langzaam, 
zonder te proberen het uit te leggen, 
of zelfs maar de exacte context te be-
grijpen. Neem dan een pen en een no-
titieboekje en stel jezelf de vraag: Wat 
wil de Heer VANDAAG via deze passage 
tegen MIJ zeggen. Begin met het op-
schrijven van de gedachten die in je 
opkomen. Lees het gedeelte nogmaals, 
bid dat de Heer het voor  jou opent en 
wees bereid om te doen wat God jou ook 
zegt. Schrijf in Ik-taal, bijvoorbeeld “de 
Heer vraagt   me vandaag of ik Hem echt 
liefheb”. Lees daarna nog een paar keer 
wat je hebt opgeschreven. Je zult ver-
baasd staan   hoe de Heer tot jou spreekt. 

Onthouden: 
1. Soms moeten we wachten. Heb ge-

duld om Gods stem te horen. 
2. Je kunt het beste horen als je dood-

stil blijft. Wacht wat vaker in stilte 
op de Heer. 

3. Wees bereid om Gods antwoord op 
een verzoek te aanvaarden. Soms 
zegt hij nee. 

4. Ga doen wat Hij je zegt te doen. 
5. In gesprek zijn met God is een heilig 

moment. 

Moge je vreugde vinden door naar Gods 
stem te luisteren. 

Jacques Steenkamp 

Bij de collecten  

Zondag 14 februari 
2021, Heilig Avondmaal. 
Aardbeving Sulawesi 

In de nacht van 15 januari 2021 kost-
te een aardbeving in  Sulawesi, het 
Indonesische eiland dat eind septem-
ber 2018 eveneens zwaar werd getrof-
fen door een aardbeving en tsunami, 
aan tientallen mensen het leven. Ook 
moesten duizenden mensen hun ver-
woeste huizen verlaten. Kerk in Actie 
biedt noodhulp.  Samen met de lokale 
partnerorganisaties ADRA biedt Kerk in 
Actie hulp aan 580 getroffen gezinnen. 
Zij ontvangen een pakket waarmee zij 
een tijdelijk onderkomen kunnen inrich-
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ten. Zo zorgen we ervoor dat mensen 
wiens huis is verwoest bij de aardbe-
ving, tijdelijk onderdak vinden in een 
zo veilig mogelijk onderkomen. Samen 
met de kerk van West-Sulawesi  (GKSB) 
ondersteunen we nog eens 300 gezin-
nen met voedsel, medicijnen, dekens en 
onderdak.   

Zondag 21 februari 2021, 
Eerste zondag in 40-dagentijd, 
Moldavië 

Door de economische situatie in 
Moldavië zien veel mensen geen andere 
mogelijkheid dan een baan te zoeken in 
het buitenland. Dat heeft desastreuze 
gevolgen voor de samenleving. In som-
mige dorpen wonen alleen nog ouderen 
en jongeren. 

Kerk in Actie ondersteunt kerken die 
hen stimuleren om voor elkaar te zor-
gen. Jongeren helpen zieke en eenzame 
ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp 
en aandacht en bieden jongeren, die op-
groeien zonder ouders, een plek waar ze 
met hun verhaal terecht kunnen. 

Met de opbrengst van deze collecte 
steunt Kerk in Actie het werk van ker-
ken voor kwetsbare mensen in Moldavië. 
Helpt u mee? 

Zondag 28 februari 
2021, Tweede zondag in 
40-dagentijd, Stichting de 
Vluchtheuvel 
Stichting de Vluchtheuvel is een di-
aconale samenwerking tussen de 
vier  Lunterse  kerken. De Vluchtheuvel 
wil de dialoog tussen mensen verster-
ken. Bijvoorbeeld door een wekelijkse 
ouderen inloop in de Muldersschuur, jon-
geren activiteiten in de  Honskamp  en 
diverse inloop activiteiten door het jaar 
heen.  Daarnaast werft de Vluchtheuvel 
gastgezinnen voor kinderen en/of jon-
geren die een (tijdelijk) nieuw thuis 
zoeken. Juist in deze Corona tijd pro-
beert de Vluchtheuvel het omzien 
naar elkaar mogelijk te blijven maken. 
Ontmoetingen met een ander zijn essen-
tieel voor iedereen. 

 

Zondag 7 maart 2021, Derde 
zondag in 40-dagentijd, 
Noodhulp Ethiopië, Kerk in 
Actie 
In het zuidoosten van Ethiopië heeft 
men last van klimaatverandering. 
Doordat er steeds minder regen valt, 
mislukken oogsten vaker. Kerk in Actie 
zette met onder andere de Ethiopische 
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kerk in acht dorpen een succesvolle 
proef op, zodat mensen geen voedsel-
hulp meer nodig hebben. Ieder dorp 
krijgt landbouw met irrigatie, gewassen 
die tegen droogte kunnen, spaargroe-
pen, een restaurant en winkel. Door 
deze nieuwe bronnen van inkomsten 
zijn mensen minder afhankelijk van de 
oogst. 

Woensdag 10 maart 2021, 
Biddag kinderdienst, Stichting 
Red een Kind 

Red een Kind is er voor alle kinderen in 
armoede, ongeacht hun afkomst, kleur, 
ras, geloof of geslacht. Elk kind is name-
lijk een uniek geschenk van God, dat is 

de basis waaruit Red een Kind werkt. Zij 
kiezen er bewust voor om kinderen te 
helpen op de plek waar ze wonen, omdat 
zij geloven dat God kinderen bewust in 
gezinnen en in een gemeenschap plaatst 
en dat dit voor hen de beste plek is om 
op te groeien. Het kind staat centraal, 
maar de familie en de hele omgeving 
van de kinderen krijgen ook de kans om 
uit armoede te groeien. 
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Bloemenpotje 

Juist nu in coronatijd is het belangrijk 
dat we gemeenteleden die het moeilijk 
hebben,  bemoedigen met een mooie 
bos bloemen. Iedere week worden twee 
bossen bloemen bij gemeenteleden 
bezorgd.  In de hal van de kerk staat 
een bloemenpotje waaruit deze bloemen 
betaald worden. Omdat gemeenteleden 
nu niet in de kerk komen, doen wij een 
oproep om uw gave over te maken naar 
bankrekeningnr. NL 93 RABO 0337 5179 
32 tnv Diaconie o.v.v. Bloemenpotje.  

Pastoraat 

55 jaar getrouwd 
Hoewel het bijna al weer twee maanden 
geleden is willen we toch graag nog 
melding maken van een bijzondere mijl-
paal die aan de Scharrenburgersteeg 20 
(6741 LT) werd herdacht. Daar stonden, 
op 16 december 2020, Rijk en Gerrie van 
Eck stil bij het heugelijke feit dat ze 55 
jaar getrouwd waren. In 1965 beloofden 
zij elkaar liefde en trouw; hun ja-woord 
klonk op die dag ook voor het aange-
zicht van God. Vanuit de Bijbel klonk 
de belofte dat Hij hen met Zijn zegen 
wilde vergezellen. Nu, achteromkijkend, 

zien Rijk en Gerrie, dat die die belofte 
geen vage  toezegging was maar een 
Woord waar je op kunt bouwen en ver-
trouwen. Samen ontvingen ze kinderen 
en kleinkinderen, de grote gezinsfoto in 
hun woning laat zien dat de jaren door-
gaan en dat ‘kleintjes’ groot worden. 
Naast  de  betrokkenheid op het gezin 
en op alles wat groeit  (de schapen en 
Kobus)  en bloeit  (bloemen- en moes-
tuin) is echtpaar Van Eck ook al jaar en 
dag verbonden met de Maranathakerk. 
Hoewel ze nu noodgedwongen de 
dienst(en) thuis moeten meevieren wil-
len ze niets liever dan weer ‘gewoon’ op 
zondagochtend hun vertrouwde plek in-
nemen om daar de lof van God te zin-
gen. 

Via deze weg willen  we  Rijk en Gerrie 
alsnog feliciteren met hun huwelijksju-
bileum en hen Gods zegen toewensen 
voor elke dag die komt.    

Blijvend omzien naar elkaar 

Na de eerste lockdown volgde er een pe-
riode waarin fysiek omzien naar elkaar 
weer mogelijk was; het was echt fijn 
om elkaar thuis, in de tuin of in de kerk 
te zien en te spreken. Inmiddels is de 
fysieke ontmoeting weer beperkt moge-
lijk vanwege de aangescherpte maatre-
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gelen. Toch willen we als kerkenraad u 
en jou nadrukkelijk laten weten dat het 
omzien naar elkaar hierdoor niet in de 
ijskast is gezet, integendeel! Juist in 
deze fase is een liefdevol oog en een 
luisterend oor meer dan ooit nodig. 
Inmiddels weten we, op basis van de 
opgedane ervaring in de achterliggende 
maanden, dat dit omzien veel verschil-
lende vormen kan hebben: een tele-
foongesprek, een bezoek op 1,5  mtr., 
een kaartje, een wandeling, appen, 
zwaaien ect. 

Schroom niet om met uw/jouw ouder-
ling of pastoraal medewerker/ster con-
tact op te nemen. In overleg met hem of 
haar kan er afgesproken worden wat er 
wel of niet mogelijk is. Kijk voor de con-
tactgegevens op de site bij pastoraat >  
wie zijn wij > wijkindeling.  

Welkom Seth Bos. 
Bij Marcel en Judith Bos is op 17 januari 
een zoon geboren, broertje van Kai met 
de prachtige naam Seth. Op het geboor-
tekaartje staat het volgende:
Lieve schat zo teer en klein 
je bent in God’s hand geborgen 
We zijn zo blij om jouw ouders te zijn 
En willen graag voor je zorgen 

Bijzonder om opnieuw te mogen bele-
ven en we wensen jou Seth van harte 
Gods zegen toe. Samen met je ouders en 
grote broer Kai. Namens de gemeente. 

In Memoriam – Sophia 
Wilhelmina van Dijk–Lagerweij 

Maandagavond 1 februari jl. kwam er in 
Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede een ein-
de aan het leven van Sophia Wilhelmina 

van Dijk – Lagerweij, zij overleed daar 
op de leeftijd van 81 jaar. Het ernstige 
hartinfarct, dat haar enkele dagen eer-
der trof, kwam Fie van Dijk niet meer te 
boven. Fie besefte dat haar levenseinde 
heel dichtbij was; de dagen en uren die 
zij op de hartbewaking kon doorbrengen 
met haar man Dirk waren voor haar en 
hem van onschatbare waarde. Te midden 
van verdriet vanwege haar sterven is er 
ook de dankbaarheid voor de zorgzame 
aandacht en liefdevolle zorg die Fie ge-
durende haar huwelijks- en gezinsleven 
heeft uitgedeeld. 

Op de boerderij in Meulunteren waar ze 
geboren werd stond altijd de thee klaar 
voor de kinderen als ze uit school kwa-
men. Dit ‘zorgen’ had ze zich op jonge 
leeftijd  al  eigengemaakt. Dit was niet 
uit luxe maar uit noodzaak omdat haar 
moeder op jonge leeftijd overleed. Dit 
overlijden zorgde ervoor dat  Fie  op 
twaalfjarige leeftijd het huishoudelijke 
werk ter hand moest nemen. In 1962 
trouwde ze met Dirk van Dijk en samen 
ontvingen ze zonen en dochters. In een 
later stadium kwamen daar ook  klein- 
en achterkleinkinderen bij. 

Groot was het verdriet toen kleinzoon 
Ronnie op 17 jarige leeftijd in 2011 
overleed ten gevolge van een ongeluk. 
In die  moeilijke tijd  kon  Fie  zich niet 
meer voorstellen ooit weer eens te la-
chen. Toch lukt het haar om verder te 
leven, het zingen van geestelijke liede-
ren was voor haar een ‘medicijn’ om vol 
te houden en door te gaan. Vele jaren 
zong Fie op het Hervormd Zangkoor en 
later op de Regenboog. De liederen die 
haar bijzonder aanspraken had zij aan-
gekruist voor de dag van haar begrafe-
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nis. Deze beluisterden we op zaterdag 
6 februari jl. tijdens de afscheidsdienst 
in de Maranathakerk. Dochter Marry 
sprak woorden van herinnering. In die 
herinneringen was er ook een bijzon-
dere plaats voor Fie’s grote  liefde voor 
handwerken. Sinds 1987 borduurde 
zij Lierse Kant, de vele stukken in haar 
werkkamer  in ‘De Lunterse Hof’ getuig-
den van haar passie voor dit fijne hand-
werk. 

Na de persoonlijke bijdrage door en na-
mens de familie lazen we Bijbelwoorden 
uit het Evangelie naar de beschrijving 
van Johannes (hst. 1:35-42); Johannes 
wijst Jezus aan als het Lam van God dat 
de zonden van de wereld wegdraagt. Als 
twee mannen daar meer over willen we-
ten zegt Jezus tegen hen: ‘Kom en zie!’ 
Uiteindelijk is geloven niet meer (en 
niet minder!) dan komen tot Hem, en 
wie tot Jezus komt, ook bij het nade-
ren van de dood, wordt door Hem nooit 
afgewezen! Na het samenzijn  in de 
kerk hebben we het lichaam van Sophia 
Wilhelmina van Dijk - Lagerweij begra-
ven bij haar ouders op de Gemeentelijke 
Begraafplaats te Lunteren. Terwijl het 
graf diep en donker aan onze voeten lag 
keken we ook omhoog en spraken we uit 
dat Christus de Opgestane is. 

Zijn troostende nabijheid door Woord 
en Geest wensen we dhr. Dirk van Dijk 
met zijn hele gezin van harte toe. 
Correspondentieadres: Berkhofweg 7, 
6741 XP, Lunteren. 

Cock Kroon 

Nieuw ingekomen 
Aan het begin van dit jaar heeft de fami-
lie Van Hierden zich over laten schrijven 

vanuit Renswoude naar de Maranathakerk. 
Jan, Manella en Venna zijn geen onbe-
kenden in Lunteren en kennen hier-
door al verschillende gemeentele-
den. Jan werkt als zelfstandige voor 
Rijkswaterstaat en  Manella  is een be-
kende  Lunteraan  door haar baan bij 
de Dekamarkt. 

Ze wonen aan de Kerkhoflaan in 
Lunteren, dichtbij de school van Venna. 
Allen hebben door een moeilijke periode 
mogen ervaren dat God hen nabij is. 

We hopen ze snel live te mogen ontmoe-
ten in de kerk of op een ander moment.  

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

Dhr. Jaap Speelziek (Edeseweg 18, 6741 
CR) werd getroffen door een ernstig 
hartinfarct, daarop volgde direct een 
hartstilstand. De reanimatie werd bijna 
direct ter hand genomen door zijn vrouw 
Marijke en schoonzoon Arie; nadat deze 
overgenomen was door de hulpdien-
sten werd Jaap met grote spoed over-
gebracht naar het Meander Ziekenhuis 
te Amersfoort. Daar volgden spannende 
dagen waarin de onzekerheid groot was 
m.b.t. het eventuele herstel van Jaap. 
De dankbaarheid was groot toen bleek 
dat het ontwaken van Jaap goed ging 

en dat sprake was van herkenning en 
communicatie. Rondom het aanleveren 
van de kopij voor dit kerkblad waren 
de plannen om Jaap naar huis te laten 
gaan in een vergevorderd stadium. Het 
traject van revalidatie zal het nodige 
van hem, Marijke en het gezin vragen.  

Dhr. Fred Rijnders (Hindelaan 23, 6741 
RD) kreeg  n.a.v. onderzoeken het  be-
richt dat hij keelkanker heeft. Naast 
deze heftige boodschap konden de art-
sen hem wel vertellen dat er een grote 
kans op genezing is, daarnaast bleek 
ook dat er geen sprake was van uitzaai-
ingen. De behandeling bestaat uit een 
heel aantal bestralingen in combinatie 
met enkele chemokuren. Deze behande-
lingen zullen een forse aanslag op de 
gezondheid van Fred zijn. We leven  in 
onze gebeden met hem, Anneke en het 
gezin mee.  

Mevr. Eef  Blankespoor  – 
van Veller (Wagenmakershoek  54, 6741 
XT) werd in  Mooiland  te Doorwerth 
(Utrechtseweg 425, 6865 CK) opgeno-
men nadat ze door een stevige corona 
werd getroffen. Eef is in Mooiland om te 
werken aan haar mobiliteit en vitaliteit.  

Mevr. Van Laar – van Dodeweerd  (Park 
Den Eng 5, 6741 ZR) werd na een zie-
kenhuis opname i.v.m. corona ook over-
gebracht naar  Mooiland  te Doorwerth. 
De tijd daar zal in het teken staan van 
revalidatie.
  
Mevr. Marjan Wessels – Blankenspoor 
(Everlaan 29, 6741 BZ) krijgt thuis de 
verzorging die ze in deze levensfase no-
dig heeft. Rondom Marjan en Freek, kin-
deren en kleinkinderen, staat een kring 
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van familie, buren, vrienden en gemeen-
teleden  die op verschillende manieren 
liefdevolle betrokkenheid tonen.
  
Dhr. Joop van de Velde (Bisschopweg 
80, 6741 XC) werd met benauwdheids-
klachten opgenomen in het ziekenhuis; 
na onderzoek en testen bleek het geluk-
kig geen corona te zijn. Hij mocht na de 
korte opname weer terug naar Nelie aan 
de Bisschopweg. Hopelijk heeft Joop 
baat bij de voorgeschreven medicijnen.  

Mevr. Nijburg – van Galen (Forsythiastraat 
34, 6744 AS, Ederveen) kwam weer thuis 
na een revalidatieperiode in Norschoten 
te Barneveld. De komende tijd zal nog 
wel in het teken staan van het verder 
opbouwen van krachten en het oefenen 
met de nieuwe knie.  

Mevr. Jannie van den  Hudding  – 
Diepeveen  (de Honskamp,  Dorpsstraat 
25,   k20, 26741 AA) kwam ten val en 
brak hierbij haar pols. Naast de mentale 
beperkingen is dit opnieuw een forse 
tegenvaller voor haar. Een kaartje ter 
bemoediging zal Jannie goed doen.  

Familie Speelziek - Pos (Hermelijnlaan 
2, 6741 BX) moest  recent afscheid ne-
men van hun geliefde moeder, schoon-
moeder, oma en overgrootmoeder 
Annie Pos – de Weger. Sinds 1999 was 
zij weduwe van Hennie Pos. Vele jaren 
woonde mevr. Pos in Lunteren en was 
zij lid van de Maranathakerk. Nog niet 
heel lang geleden verhuisde mevr. Pos, 
omdat zelfstandig wonen niet meer 
lukte, naar  Bethanië te Ede. Daar is 
zij na een kort ziekbed op 9 januari jl. 
overleden op de hoge leeftijd van 96 
jaar.  In de afscheidsdienst op vrijdag 

15 januari  jl.  werden er persoonlijke 
herinneringen gedeeld. Uit alles wat 
gezegd werd bleek dat moeder en oma 
Pos  bijzonder betrokken was op haar 
gezin en familie. De pastor van Woon- 
Zorgcentrum Bethanië, ds. Floor, las en 
overdacht Psalm 23. Na het samenzijn 
in de Maranathakerk is mevr. Pos begra-
ven op de Gemeentelijke Begraafplaats 
te Lunteren. Wij condoleren haar kinde-
ren, klein- en achterkleinkinderen met 
het overlijden van haar die hen zo lief 
was en wensen hen de nabijheid toe van 
de Goede Herder, Jezus Christus, toe.  

Gebed
‘Heer, U bent mijn sterkte en kracht. Op U 
kan ik steunen als ik zwak ben of iets niet 
goed begrijp. U verandert niet, zelfs als 
ik heen en weer geslingerd wordt in de eb 
en vloed van het leven. Bij U voel ik me 
in vertrouwde handen. Ik verdwaal niet 
in het hier en nu. Ik bewaar mijn hoop 
op de toekomst, op het onbekende, op 
het onverwachte. Ik heb U lief, mijn God, 
mijn Rots, mijn Burcht!’ (Albert Delisle).  

Verhuizing 
Sinds eind december 2020 woont 
mevr. Ria Hendriksen – Roseboom aan 
Park Den Eng nr. 1 (6741 ZR); daar-
voor woonde zij ruim vijf jaar aan de 
Oude  Arhemseweg. Die plek was ook 
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de plek waar haar man Rein in 2018 
overleed, de plaats waar zij nu woont 
is echter ook de plaats waar ooit de 
Boerenbond stond en waar Rein gewerkt 
heeft. De nieuwe woning van Ria heeft, 
voordat ze deze betrok, een metamor-
fose ondergaan. Samen met kinderen en 
kleinkinderen is er hard gewerkt en het 
resultaat mag er zijn. We wensen Ria 
een goede en door God gezegende tijd 
in haar nieuwe woning. Cock Kroon 

Uit de Kerkenraad 

Heilige(n) in Lunteren 
Als protestant, en opgevoegd in de 
Gereformeerde leer, begeef ik mij 
misschien wel op glad ijs als ik iets 
schrijf over heiligen. Toch waag ik 
mij eraan omdat ik elke keer,  als ik 
over de Kerkhoflaan rijd,  het beeld 
van  St. Antonius mis.  Zijn verdwijning 
heeft niets  te maken  met de  beelden-
storm  die tussen augustus en oktober 
1566 plaatsvond.  In die tijd  werd er 
met hard hand een bezem gehaald door 
vele godshuizen in de Lage Landen. Die 
beelden werden, door hen die de nieuwe 
leer waren toegedaan, verwijderd omdat 
men een einde wilde maken aan allerlei 
misstanden  in Rooms  Katholieke Kerk 
van die dagen. Dat leverde, met name 
boven de rivieren, wat kale ‘preekschu-
ren’ op. Voor allerlei versieringen was 

geen plaats meer. Bijzondere muur- of 
plafondschilderingen verdwenen onder 
een dikke laag kalk.  De nadruk kwam 
te liggen op de lezing en verkondiging 
van het Woord. De grote ontdekking 
van de Reformatie was dat een mens al-
leen door het geloof rechtvaardig voor 
God is. Die ontdekking was (en is!) een 
enorme bevrijding voor allen die  zich, 
ondanks alle vrome inspanningen, nooit 
goed genoeg achten om in Gods nabij-
heid te verkeren. Een schaduwzijde van 
deze ontdekking was wel dat aan het 
doen van ‘goede werken’ een verdacht 
luchtje kwam te zitten, want we worden 
niet door de werken zalig maar alleen 
door Gods genade. Ik denk niet dat onze 
Rooms Katholieke broeders en zusters, 

Geloof is loven

Geloven is ook loven. De lofprijzing 
is de spits en de kern van alle be-
staan. De vogel fluit, zo zingt de 

mens een psalm. Geloven is daarom 
ook dienen. Allereerst in de ere-

dienst, liturgisch. Maar dan ook in 
het leven en de wereld, zedelijk en 
sociaal. Het hele leven is een die-

nen van God.

 Dr. A.A. van Ruler,
uit: Ik geloof
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deze alles bepalende genade, zullen te-
genspreken maar ze zullen ons wellicht 
wel toevoegen dat we met het verwijde-
ren van de beelden wel de goede wer-
ken  van de  heiligen  uit het oog zijn 
verloren. Die beelden hebben, net zoals 
de iconen, een functie. Die beelden van 
heilige mannen en vrouwen verwijzen 
ons naar dat wat ze deden. Ze roepen 
ons op om de enige God - Vader, Zoon 
en Heilige   Geest   -, te vertrouwen en 
lief te hebben met heel ons hart, met 
heel onze ziel, in heel ons denken  en 
met al  onze  krachten  (Matth.  22:37), 
en dat wij ons van de  wereld  afke-
ren,  onze oude  natuur   doden en 
in een nieuw, godvrezend leven wande-
len (Tit. 2:12). Deze radicale toewijding 
zien we terug in het leven van hen die 
als heiligen zijn gebeeldhouwd.  Eén 
van hen is de boeken  ingegaan als St. 
Antonius. Zijn wieg stond, rond het jaar 

250 na Chr., in Egypte. Zijn ouders had-
den goed  geboerd  en lieten, na hun 
overlijden, zoon Antonius een flink for-
tuin na. Maar in plaats van er royaal van 
te leven gaf hij zijn hele bezit aan de 
armen en koos hij voor een leven  van 
afzondering  in de woestijn. Uren, da-
gen, maanden en jaren stond geheel in 
het teken van de omgang met God. Deze 
bewonderingswaardige toewijzing bleef 
niet onopgemerkt. Mensen voegden zich 
bij hem en er ontstond een gemeen-
schap van monniken. Na zijn overlijden 
op 105 jarige leeftijd werd Antonius al 
snel heilig verklaard. Die heiligverkla-
ring zorgde er ook voor dat men graag 
een gedeelte van zijn gebeente (een re-
liek) wilde hebben. Daarnaast werd hij 
veelvuldig op een sokkel gezet waarvan 
het natuurlijk maar de vraag is of die 
heilige(en) dat zelf wel wilde(n). 

In Lunteren sierde een beeld van St. 
Antonius de muur van de   Rooms-
Katholieke Antonius Abt-kerk, maar 
sinds haar sluiting in december 2018 
staat dit gebouw leeg en staat het beeld 
van  St. Antonius ergens in een depot. 
Maar heiligen horen natuurlijk niet 
thuis in een of ander magazijn. Heiligen 
dienen zichtbaar te zijn, bij voorkeur 
niet in  beelden van  hout, steen of 
metaal,  maar in  mensen van  vlees en 

Stemmen uit het verleden  

Dietrich Bonhoeffer
(1906 – 1945)

God gaf ons Zijn Woord, opdat we 
daaruit Zijn wil zouden leren ken-
nen. Hij wil dat we de Bijbel lezen 
en overdenken, elke dag opnieuw.
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bloed. Want heiligen zijn geen zonder-
lingen, exclusieve gelovigen,  onaan-
tastbare hemelburgers of opstapjes voor 
ons tot God. Het zijn ‘gewone’ men-
sen die hun heil  vonden  en vinden  in 
Hem die gegeven is tot gerechtigheid, 
heiliging en verlossing: Jezus Christus 
(1 Kor. 1:30). Deze Bijbelse belofte is, 
God zij dank, niet gebonden aan één 
kerkgenootschap  met haar eigen  vor-
men en rituelen.  Met het verdwijnen 
van het beeld van St. Antonius zijn de 
heiligen uit Lunteren niet verdwenen, 
want wie in Christus is, die is veilig 
en heilig!  Geprezen zij Zijn Naam:  ‘Hij 
deed hen veilig gaan! Komt, zingen 
wij tesaam met alle heiligen!’ (Lied 103, 
Liedboek voor de kerken, 1973).

Cock Kroon 

Notulen Grote 
Kerkenraad  12 januari 2021 

Opening 
We vergaderen nog steeds digitaal. Om 
elkaar toch van hart-tot-hart te kunnen 
spreken starten wij deze vergaderingen 
met een wandeling van een half uur, in 
koppels van twee. Tijdens de wandeling 
wordt er een vooraf vastgesteld thema/
onderwerp besproken. Er werd deze keer 
nagedacht over korte bondige uitingen 
die we als MK aan voorbijgangers van 
onze kerk zouden willen meegeven. 
Bij aanvang van de digitale vergadering 
is er eerst een korte terugkoppeling van 
de verschillende koppels.  Aansluitend 
luisteren we gezamenlijk naar het 
lied Vader, maak ons één.  

Vacatures kerkenraad 
Er zijn nog enkele vacatures (2x diaco-
nie, 1x jeugdouderling). Naar aanleiding 

van een gehouden  gebedsuur  zijn ver-
schillende namen ingebracht. We hopen 
uit deze lijst passende personen te vin-
den voor de verschillende vacatures. 

Rooster van aftreden kerkenraadsle-
den mei 2021 
Her rooster van aftreden wordt door-
genomen. De personen, waarvan de 
ambtstermijn binnenkort afloopt, wor-
den gevraagd na te denken over evt. 
herverkiezing. Voor evt. nieuwe vacatu-
res worden profielen opgesteld. 

Projectvoorstel rond thema ‘luisteren’ 
(Jacques/Soretha) 
Het maandthema van februari is 
‘Luisteren’. Dit in combinatie met het 
feit dat veel mensen eenzaam zijn in 
de huidige tijd, heeft geleid tot een 
idee om ouderen en jongeren met elkaar 
‘in gesprek’ te laten komen. U hoort hier 
binnenkort meer over. 

Open kerk 
Elke dinsdag- en vrijdagochtend is 
de  Maranathakerk  open voor een ont-
moeting, gesprek of stil moment. De er-
varingen van de gastheren/gastvrouwen 
worden gedeeld: de conclusie is, dat we 
nadrukkelijk in een behoefte voorzien 
met de openstelling van onze kerk. 
 
Passionwake 
We hebben ons als MK aangemeld voor 
de zgn. Passionwake, die landelijk geor-
ganiseerd wordt. Dit is een vervangend 
evenement voor The  Passion  zoals die 
voorheen werd georganiseerd. We horen 
binnenkort of wij (evt. in  samenwer-
king  met de  andere  Lunterse  kerken) 
mee mogen doen.  NB. Inmiddels weten 
we dat we mochten meedoen, maar dat 
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vervolgens het hele evenement is afge-
last ivm de huidige Corona-maatregelen. 

Jeugdouderlingen 
Met de bevestiging van Linda Schimmel 
hebben we momenteel 1 jeugdouderling; 
daarnaast is er nog een vacature voor 
een jeugdouderling. Het takenpakket 
is teveel voor 1 persoon; daarom wordt 
Linda momenteel tijdelijk ondersteund/
bijgestaan door andere ouderlingen en 
de jeugddiaken. 

Pastoraal medewerkers 
Reina Leenders is gestopt als pastoraal 
medewerker van de Honskamp. Wij dan-
ken haar voor haar grote inzet en be-
trokkenheid. Er wordt gezocht naar pas-
sende opvolging. 

Rondvraag 
De PKN wijst een geestelijk mentor toe 
aan predikanten aangezien zij in dienst 
zijn bij de PKN en niet bij de plaatse-
lijke kerken. 

Sluiting 
Ds Steenkamp sluit de vergadering met 
gebed. 

Henny Neutel - Scribaat MK 

College van Diakenen 

40dagentijd Kalender 2021 
De Veertigdagentijd is een tijd van be-
zinning. We staan stil bij het leven van 
Jezus. 

Hij heeft ons laten zien wat barmhartig-
heid is: de hongerigen eten en de dor-
stigen  drinken geven, de naakten kle-
den, de vreemdelingen onderdak bieden, 

de zieken verzorgen, de gevangenen 
bezoeken en de doden begraven. Zo in-
spireert Hij ons tot op de dag van van-
daag. Als ultieme daad van barmhartig-
heid gaf Jezus zijn leven en stond op uit 
de dood. Daarmee liet Hij ons zien: ‘Ik 
ben er voor jou!’ 

Wij mogen er ook zijn voor anderen. Er 
zijn zoveel mensen die wachten op 
een warm woord, een goede daad, een 
beetje barmhartigheid. De hoop die dat 
geeft, geven we door: door barmhartig 
te zijn en goed te doen. 

De veertigdagentijdkalender neemt u 
mee op weg naar Pasen.  Voor iedere 
dag vindt u een bijbeltekst, een vraag 
om over na te denken of een oproep om 
aan de slag te gaan, afgewisseld met 
een vastentip, gedicht, lied of quote. Zo 
komt u iedere dag een stapje dichter bij 
het paasfeest. De kosten van de van de 
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40dagentijd Kalender 2021 zijn €1,- Na 
bestelling op de website kunnen ze op 
verschillende dagen bij de kerk worden 
opgehaald. 
 
De dagen en tijden dat we hiervoor in de 
kerk aanwezig zijn: 
Dinsdag 2 februari van 19:00 tot 20:00 
Dinsdag 9 februari van 19:00 tot 20:00 
dinsdag 16 februari van 19:00 tot 20:00 

Een gezegende tijd op weg naar Pasen 
toegewenst!

Bram Veenema 

Diaconale verantwoording 2020 
Na het goede nieuws van de actie 
Kerkbalans kunnen wij als Diaconie ook 
goed nieuws melden. Wij voorzagen dat 
de digitale kerkdiensten zouden leiden 
tot een lagere collecteopbrengst  in 
2020. In basis klopt dit wel, maar dit 
wordt gelukkig voor een groot deel ge-

compenseerd door gemeenteleden die 
tussentijds een grote gift overmaken. 

Zoals u in de maandelijkse verantwoor-
ding in het kerkblad heeft gelezen, krij-
gen wij regelmatig extra giften.  Daar 
zijn wij zeer dankbaar voor. Helaas blij-
ven de projectbussen die achter in de 
kerk hangen leeg en dit geldt ook voor 
het bloemenpotje. Dit betekent dat we 
momenteel geld uit de eigen middelen 
van de Diaconie in moeten zetten voor 
de wekelijkse bloemengroet. Wij hopen 
dat er gemeenteleden zijn die middels 
een extra gave dit werk willen onder-
steunen. 

Zoals u in onderstaande verantwoor-
ding kunt zien was de totale opbrengst 
in 2020 ruim €36.000,-.  In de afge-
lopen jaren was onze opbrengst ruim 
€40.000,-. De iets lagere opbrengst is 
volledig toe te schrijven aan het feit dat 
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de Bazaar afgelopen jaar niet door kon 
gaan.  

De Diaconie dankt alle gemeenteleden 
voor hun gaven en hoopt dat u ook in 
2021  ons werk wilt blijven ondersteu-
nen. 

Namens de Diaconie,
Henk van Hierden en Pieter van Leusden 

Verantwoording december
Collecten
De volgende collectes zijn ontvangen in 
de maand december  2020

06-12 Kerstattenties € 664,30
13-12 Eigen Diaconie € 619,91 
20-12 Fam. Saane Beiroet € 537,59
24-12  Kerstnachtdienst € 270,50
25-12 Op. Mobilisatie € 393,75
27-12 Libanon/Anjar € 638,00

Giften
De volgende giften zijn ontvangen en in 
het bovenstaande overzicht verwerkt:
06-12-2020 Kerstattenties 2 giften 
van € 50,- 

13-12-2020 Eigen Diaconie 2 giften 
van € 100,- en 1 gift van € 50,-

20-12-2020 Fam. Saane Beiroet 1 
gift van € 50,-

Via ouderling Bert Hazeleger € 25,- voor 
Oekraine en € 25,- voor het bloemen-
potje

Bloemenpotje
Bloemenpotje oktober, november en de-
cember 2020 € 93,10 

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

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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College  Kerkrentmeesters 

Actie Kerkbalans 2021 
In de afgelopen periode heeft de Actie 
kerkbalans weer plaatsgevonden  met 
als thema “Ga mee op reis en geef van-
daag voor de kerk van morgen”.  Nadat 
de voorlopige opbrengst was doorgege-
ven zijn er nog een aantal toezeggingen 
binnengekomen waardoor het totaalbe-
drag nu  € 200.000,--  bedraagt. 

Voor de uitvoering van het 
werk voor onze kerk zijn de inkomsten 
van de kerkbalans van essentieel belang. 
Wij zijn dan ook heel dankbaar voor het 
toegezegde bedrag en zien daarin ook 
de zegenende hand van God. Met z’n 
allen werken we samen aan de opbouw 
van Gods kerk  en onze eigen gemeente. 

Graag willen we iedereen die heeft mee 
geholpen  aan de actie kerkbalans  heel 
hartelijk bedanken, U als gever, de le-
den van de werkgroep Kerkbalans, zij 
die de leden- en financiële administra-
tie bijhouden, de fam. Van Ede en niet 
te vergeten de lopers zeker nu het al-
lemaal lastiger was door de corona pro-
blemen. Zonder de belangeloze hulp van 
veel gemeenteleden was deze actie niet 
zo goed verlopen.

Namens het College van 
Kerkrentmeesters, Cor Mulder  

Stand maandelijkse 
deurcollecte 

Vanaf januari 2020 is  het  nieuwe  doel 
voor de derde collecte de  aanleg van 
de tuin door de werkgroep Groene 
Kerk. Met de GIVT app, contant en via 
overboekingen met de bank is voor 27 

december  2020    €  13,50  binnengeko-
men De tussenstand komt hiermee op 
€ 1.915,85. De volgende derde collecte 
wordt gehouden op 28 februari 2021. 
Namens College van 
Kerkrentmeesters hartelijk bedankt voor 
uw gaven in welke vorm dan ook.

Henk van Voorst, penningmeester 

Verantwoording collecten  
Collecten
De volgende collectes zijn ontvangen 
in de maand december 2020 en januari 
2021. 
24-12    €  209,50 
25-12    €  303,45 
27-12    €  382,65 
31-12    €  495,85 
01-01    €     81,72 
03-01    €  230,14 
10-01    €  408,89 
17-01    €  293,76 

Giften
Wij hebben via mevrouw Hazeleger een 
gift ontvangen van € 25 voor de kerk. 

Hartelijk dank voor de collecten en gif-
ten van het  afgelopen  jaar.  die wij op 
verschillende manieren hebben ontvan-
gen. 

Namens College van Kerkrentmeesters, 
Henk van Voorst, penningmeester  
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Maak kennis met...
Jelma (1956) en Piet (1950) van 
Roest. (Groot)ouders van vier doch-
ters en zeven kleinkinderen

’God is een mysterie, maar door Jezus 
laat Hij zich zien als Vader’

Piet; ik kom uit een gereformeerd 
bondsgezin, maar als puber begon ik 
mijn eigen zoektocht, ook omdat ik de 
sfeer en de leer niet kon rijmen; de idee-
en over God waren absoluut en werden 
voor waar aangenomen, terwijl ook werd 
onderwezen dat God een mysterie, een 
geheimenis is.          Jelma; ik heb een 
synodale achtergrond (huidige PKN) en 
wij hebben elkaar in onze studententijd 
in Utrecht ontmoet toen we leiding ga-
ven en deelnamen aan het christelijke 
jeugdwerk van de Navigators, een evan-
gelische beweging waar wij lid van wa-
ren. Tijdens een groepsvakantie sloeg de 
vonk over. Toen wij later als echtpaar in 
Lunteren kwamen wonen, werden we au-

tomatisch overgeschreven naar de oude 
kerk. Dat sloot niet echt aan en zo kwa-
men we in 1984 bij de Maranathakerk. 
Grappig dat wij ds.v.d.Vlist, die er toen 
stond, kenden als zoon van een boer uit 
Piets’ geboortedorp Benschop.

Jullie zijn vertrouwenspersonen van 
de MK, waarom heeft een kerk die 
nodig?
Als het goed gaat heeft een kerk die he-
lemaal niet nodig en meestal is dat ge-
lukkig ook zo. Maar wij zien onszelf als 
een soort back-up. Stel dat er een vorm 
van intimidatie of grensoverschrijdend 
gedrag plaatsvindt en daar zou een ker-
kenraadslid of ambtsdrager bij betrokken 
zijn, dan is voor de kerkenraad onpartij-
digheid wellicht moeilijk. In zo’n geval 
kunnen wij de aangever ondersteunen 
en eventueel adviseren welke stappen 
te nemen. In de geestelijke gezond-
heidszorg (Jelma is psycholoog en Piet 
psychiater) zijn wij gewend om goed en 
objectief te luisteren, zonder ons in een 
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conflict te mengen. Vertrouwelijkheid is 
een essentie van ons werk.

Wat is je valkuil?
Piet; te hoge verwachtingen van mij-
zelf en de ander te hebben en dat leidt 
er soms toe dat ik bepaalde acties dan 
maar opgeef…dat kan bijvoorbeeld zijn 
als ik gevraagd word voor een lezing, 
die wil ik tot in de finesses voorbereid 
hebben en dat gaat dan soms ten koste 
van andere bezigheden. Jelma; ik kan 
me soms zorgen maken over dingen 
waarvan ik weet dat ik er totaal geen 
invloed op heb, dat is niet constructief 
hè…

Wat maakt een gesprek goed?
Goed luisteren, doorvragen en het be-
wust zijn van je eigen reacties, zodat 
die bijdragen om de ander beter te be-
grijpen. Jelma; wederzijds afstemmen 
op de ander, het zogenaamde ‘finetunen’ 
en de tijd nemen om te zien wat bij die 
ander past. Piet; ik kan me voorstellen 
dat het feit dat ik psychiater ben, voor 
sommige gesprekpartners wat bedrei-
gend kan lijken, maar ik kan ook prima 
over koetjes en kalfjes praten hoor, al is 
het soms zonde om dingen niet van een 
andere kant te bekijken.

Wat is geluk?
Jelma; Moeilijk hoor...ik weet wel een 
aantal voorwaarden voor geluk, bijvoor-
beeld dankbaarheid. Daar hoor je nu va-
ker over in de media. In het N.T. wordt 
ook vaak een appèl op ons gedaan om 
dankbaar te zijn. Ook als je het dank-
baar zijn niet meegekregen hebt, denk 
ik dat je dat wel kunt leren door vooral 
te kijken naar wat er wèl is! Een andere 
is; je gaven kennen en kunnen inzetten 

voor mens en/of natuur. Piet; ik denk 
aan het woord ‘tevredenheid’. Zo kan ik 
mij echt voelen als ik intens geniet van 
mooie muziek, of van mijn elektrische 
deken in deze koude dagen. Misschien 
komt dat ook omdat ik uit een groot, 
niet al te welvarend gezin kom en nu 
alles heb wat mijn hartje begeert, dan 
komt er ook dankbaarheid naar God toe. 
Ook al is God een mysterie, ik ben blij 
dat er een adres is waar ik mijn dank-
baarheid op kan richten!

Is er een ‘bepalend moment’ in je le-
ven geweest?
Piet; Als je bedoelt ‘doorslaggevend’, 
dan is dat voor mij het moment dat ik 
er als tiener voor koos mijn eigen zoek-
tocht qua geloof te volgen. Ik gunde 
mijzelf daarin een bepaalde speelruimte 
waarin ik, wel met een open mind naar 
de kerkelijke traditie, nieuwe dingen 
ontdekte. Geïnspireerd door een Joodse 
theoloog ben ik bijvoorbeel het verhaal 
van de zondvloed gaan lezen als een al-
legorie, symbool voor een proces waarin 
geleerd wordt om de ander te verdra-
gen, ook als deze niet voldoet aan je 
verwachtingen. God doet dit ons in het 
Noach-verhaal als het ware voor. Hij 
laat ook zien hoe lastig het kan zijn om 
je hieraan te houden en dat het niet zo 
gek is om daar een hulpmiddel bij te ge-
bruiken. Hij beroept zich bij dreigende 
boosheid op de regenboog als herin-
nering aan zijn belofte. Jezus Christus 
is voor mij het ultieme voorbeeld van 
deze vorm van verdraagzaamheid. Ik 
pretendeer niet dat mijn ideeën bij dit 
verhaal ‘waar’ zijn, maar het is wel wat 
ik er nu van maak. Zij; lezend over quan-
tumfysica, besef ik dat God nog ondoor-
grondelijker en dus groter is dan ik met 
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mijn menselijke denken kan bevatten. 
Tegelijkertijd houd ik mij vast aan het 
beeld van God als Vader zoals Jezus dat 
laat zien en geloof dat wat God zegt, 
waar is. Ik hoef niet alles te begrijpen.

Van wie kun je veel leren?
Beiden; van hen die de menselijke geest 
hebben onderzocht, van Jezus, van 
Freud tot moderne onderzoekers zoals 
Thomás Halík. Deze laatste geeft ruim 
plaats aan de zoekers, vindt ze meer ge-
lovig dan de mens die alles zeker weet.

Een vakantie- en/of mooie jeugdher-
innering?
Wij kijken met veel plezier terug op onze 
vakanties; het vrije gevoel, het buiten 
zijn, alles even achter je laten. Zelfs 
een verregende vakantie krijgt achteraf 
een nostalgisch randje! We trainen nu 
voor een wandelvakantie in Schotland. 
Jelma; als kleuter met mijn Pake een 
blokje omlopen; de vredige rust en het 
tempo, hij nam dan echt de tijd voor 
me… samen, hand in hand, heel mooi. 
Piet; met mijn broers door de polder 
struinen, hutten bouwen, over sloten 
springen en er soms uit drinken, eind 
van de dag moe en hongerig thuisko-
men. Het avontuur en vrije gevoel!

Hoe is het om met pensioen te zijn?
We genieten! De telefoon van de prak-
tijk gaat niet meer constant tussen het 
draaien van een druk gezin en huishou-
den door. Meer tijd voor onze hobby’s 
hardlopen, houtbewerken, tuinieren, 
koken en vrijwilligerswerk doen. En oh 
ja, samen het huis schoonhouden.

Wat missen jullie in coronatijd?
Toch wel ‘de groepen’, zoals de eetclub 

en filmclub, naar de kerk kunnen en het 
spontaan even bij elkaar langs gaan. 
We proberen zo veilig als mogelijk is de 
contacten met onze vrienden en (klein)
kinderen aan te houden, passen op en 
helpen met thuisonderwijs. Ja, al is het 
een ‘onnatuurlijke’ tijd, we komen het 
zonder al te veel moeite wel door.

Mededelingen

Bedankt
Voor de vele brieven, kaarten, tele-
foontjes, bezoekjes en alle persoonlijke 
aandacht die ik rond het overlijden van 
Herman ontving wil ik u heel hartelijk 
danken. Wij hebben vanwege de be-
perkingen door de corona maatregelen 
afscheid van Herman moeten nemen in 
kleine en besloten kring. Het was een 
onwerkelijke situatie, maar goed en in-
tiem. Dat er zoveel gemeenteleden en 
vrienden meeleven geeft ons steun en 
een warm gevoel. Ook namens mijn kin-
deren, 

F.W.M. (Miep) van de Kaa-Kwakernaak.

Volgend kerkblad
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaar-
gang 65 nr. 3 van woensdag 10 maart 
kunt u tot en met woensdag 3 maart 
20.00 uur inleveren. 

Gelieve kopij digitaal 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 maart bij de fam. 
Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 
- 20.30 uur.
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Agenda

Februari
Wo 10 19:00-20:00 Vesper
 20:00-21:00 Cursus “Leven in de kracht van Jezus”
Do 11 09:00-10:30 Moderamen
 14:30-16:00 Bijbelgesprekskring 50+
Vr 12 10:00-12:00 Open Kerk
Ma 15 18:45-20:00 Follow me (12-14 jaar)
Di 16 10:00-12:00 Open kerk
 18:45-20:00 Follow me (15&16 jaar
 19:45-22:00 Ouderlingenberaad
Wo 17 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 19 10:00-12:00 Open Kerk
Di 23 10:00-12:00 Open kerk
Wo 24 20:00-21:00 Cursus “Leven in de kracht van Jezus”
Vr 26 10:00-12:00 Open Kerk

Maart
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
 19:30-22:00 Vergadering grote kerkenraad
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
 18:00-22:00 Paasviering PCOB
 19:45-21:30 Bijbelgesprekskring 50+ avond
Woe 10 19:30-20:30 Vesper 
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Een medicijn

Menselijke warmte
is hét medicijn.

Elke dag wat druppels
kan voldoende zijn

om weer te herstellen
van een kil gevoel.

Warmte die je afstaat
treft beslist haar doel.

Menselijke warmte,
daag’lijks gedoseerd,

veerkracht en vertrouwen
in een hart vermeert.
Onderzoek hoe ogen
weer vol leven zijn,

door slechts enk’le druppels
van dat medicijn.

Menselijke warmte
komt men vaak tekort.

Kijk maar eens rondom je
hoe het daar aan schort.
Geef dan met veel liefde

enk’le druppels af
van de warmte die God

jou zo rijk’lijk gaf!
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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

Kapteijnstraat 3  3771 CA Barneveld  
0342-421633         info@dewedloop.nl

bijbels

boeken

muziek 

films

cadeau-artikelen

wenskaarten

www.dewedloop.nl

Kapteijnstraat 3 • 3771 CA Barneveld • 0342-421633

 “En laten wij met volharding 
de wedloop lopen die voor ons ligt.”  Hebreeën 12:1

S
in

d
s
 1

9
3
4

www.bouwbedrijfklomp.nl

info@bouwbedrijfklomp.nl

Ervaar kwaliteit en vakmanschap!

Kauwenhoven 27  

6741 PW  Lunteren

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 http://www.maranatha-
kerk.net/startpagina/kerkrentmeesters/ledenadministratie
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ACCOUNTANCY
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FINANCIERINGEN

BEDRIJFSADVIES

AUDITORS

Uw partner in ondernemen          www.onderweegsdegroot.nl

LUNTEREN
Boslaan 21

6741 DJ Lunteren
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onderweegsdegroot.nlBezoek onze vestiging in Barneveld, Ermelo, Hattem of Lunteren.

BELASTINGADVIES
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Kapteijnstraat 3  3771 CA Barneveld  
0342-421633         info@dewedloop.nl
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boeken

muziek 

films
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wenskaarten

www.dewedloop.nl

Kapteijnstraat 3 • 3771 CA Barneveld • 0342-421633
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www.bouwbedrijfklomp.nl

info@bouwbedrijfklomp.nl

Ervaar kwaliteit en vakmanschap!

Kauwenhoven 27  

6741 PW  Lunteren
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www.rijksenuitvaartzorg.nl

Vallei & Rijn

RIJKSEN
UITVAARTZORG

Kerkewijk 61 • 3901 EC Veenendaal
T. 0318 - 890 203 • M. 06 - 415 621 99

Veenweg 78 - Lunteren
Tel. 0318-613502 - Mob. 06-51714522

www.nicorodenburg.nl

Kauwenhoven 40, Lunteren (industrieterrein De Stroet)  |  0318 482 348
info@goormetaal.nl  |  www.goormetaal.nl  |  www.stalendeuropmaat.nl

Metaalbewerking  |  Montage  |  Lassen van staal, rvs en aluminium
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www.rijksenuitvaartzorg.nl

Vallei & Rijn

RIJKSEN
UITVAARTZORG

Kerkewijk 61 • 3901 EC Veenendaal
T. 0318 - 890 203 • M. 06 - 415 621 99

Veenweg 78 - Lunteren
Tel. 0318-613502 - Mob. 06-51714522

www.nicorodenburg.nl

Kauwenhoven 40, Lunteren (industrieterrein De Stroet)  |  0318 482 348
info@goormetaal.nl  |  www.goormetaal.nl  |  www.stalendeuropmaat.nl

Metaalbewerking  |  Montage  |  Lassen van staal, rvs en aluminium

Meikade 25
6744 TA Ederveen
Tel. 0318 - 487198
Mob. 06 - 22370769
Fax 0318 - 487153
info@lokhorst-hoveniers.nl

kijk ook op onze vernieuwde website:

lokhorst-hoveniers.nl



“Rond de Maranathakerk”

32 Rond de Maranathakerk

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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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
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6741 XG Lunteren
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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


