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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

Voorjaarsschoonmaak
13 Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. 14 Daar 
trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en 
de geldwisselaars die daar altijd zaten. 15 Hij maakte een zweep van touw en joeg 
ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de 
wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver 16 en riep tegen de duivenverkopers: 
‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 17 Zijn leerlingen 
dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’ 
18 Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’ 19 
Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer 
opbouwen.’ 20 ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de 
Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ 21 Maar hij sprak over de tempel 
van zijn lichaam. 22 Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich 
dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had. 
(Johannes 2:13-22)

Dit kerkblad verschijnt midden in de 
veertigdagentijd. Deze veertigdagentijd 
is anders dan de voorgaande. Misschien 
kunnen we wel stellen dat we al een jaar 
tot inkeer moeten komen. Corona heeft 
ons leven deels tot stilstand gebracht. 
Graag sta ik deze keer kort met u stil bij  
het Evangelie naar Johannes 2 vers 13 
tot en met 22. Dit betreft het bekende 
verhaal over de tempelreiniging door 
Jezus in Jeruzalem. 
Het verhaal van de tempelreiniging 
spreekt tot de verbeelding, als je het 
eenmaal hebt gehoord vergeet je het 
niet snel meer. Jezus treedt hier held-
haftig en misschien zelf wel wat ruw 
op. De runderen en de schapen drijft hij 
van het plein. De geldkistjes van de wis-
selaars gooit hij omver. Het verhaal is 
in alle vier de Evangeliën opgenomen, 
maar bij Johannes staat het vrijwel 
helemaal aan het begin van het boek. 
Alsof de schrijver hiermee wil aangeven 
dat Jezus staat voor een directe en open 
relatie met Zijn Vader.

Het is opvallend dat Jezus zich niet 
keert tegen de bezetters van die tijd, de 
Romeinen. Dat is wat zijn volgelingen 
dachten. Sterker nog zijn eigen discipe-
len bleven maar hopen op Koning Jezus 
die op zou treden tegen de machtheb-
bers. Nee, hij keert zich hier tegen het 
eigen Joodse volk en veegt het tem-
pelplein schoon van alle handel en op-
smuk. Jezus schaft de tempeldienst niet 
af, maar Hij brengt de tempeldienst tot 
vervulling in zijn eigen opstanding. Hij 
creëert een directe weg tot God. Daar 
ter plekke in Jeruzalem door de hande-
laren de deur te wijzen en telkens op-
nieuw voor ons allemaal, via het kruis 
van Golgotha. 
Jezus herstelt steeds weer onze relatie 
met de Levende Heer. Dat is ook wat 
Hij duidelijk probeert te maken aan de 
Joodse leiders als zij Hem vragen wat 
maakt dat Hij het recht heeft om zo huis 
te houden in de tempel. Het antwoord 
daarop is kort: “Breek deze tempel af 
en in drie dagen laat ik hem herrijzen.” 
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Erediensten

Woensdag 10 maart
19.30 uur ds. J. Steenkamp  Biddag gez. dienst GK
 Collecte:  1. Stichting Red een kind 
  2. Kerkrentmeesters
Zondag 14 maart
09.30 uur ds. J. Steenkamp  Doopdienst 4de zondag 40 dagen tijd
19.00 uur ds. J. Steenkamp
 Collecte:  1. Open Doors 
  2. Kerkrentmeesters

Zondag 21 maart
09.30 uur  ds. Jan Visser   5de zondag 40 dagen tijd
19.00 uur ds. J.M. Goedhart
 Collecte:  1. Kerk in Actie Indonesië 
  2. Kerkrentmeesters

De tempel, dat ben Ik. Hier woont God, 
hier is God onder de mensen. Zo staat 
het in die prachtige opening van het 
Johannesevangelie: “Het woord is vlees, 
is mens geworden en heeft onder ons 
gewoond.” God wil bij ons mensen ko-
men wonen. Wij worden de woonplaats 
van God. Daar is het Jezus om te doen: 
God die woont in ons, Hij is onze le-
vensbron. Hij woont bij ons en wij bij 
Hem. De liefde van Jezus ging tot het 
uiterste, tot in de dood aan het kruis. 
De leiders kunnen niet begrijpen wat 
Jezus hiermee bedoelt te zeggen. 
Niemand begrijpt Hem op dat moment. 
De omgang met God is in de geschiede-
nis vaak geblokkeerd. Bijvoorbeeld door 
politieke regimes die Christenen vervol-
gen. Maar ook vaak vanuit de kerk zelf. 
Bijvoorbeeld doordat de kerk de spon-
tante toegang tot God tegenhield door 
ingewikkelde dogma’s en regels in het 
leven te roepen. Vaak is de kerk zo druk 
met zichzelf dat daardoor lastig is tot de 
kern van het geloof te komen. 

Johannes schrijft in zijn Evangelie 
voortdurend over het herstel van de 
oorspronkelijke schepping. Hij schrijft 
in hoofdstuk 1 over het licht dat schijnt 
in de duisternis. Het is niet de bedoe-
ling dat dat licht gedoofd wordt door 
menselijk handelen. Daar waar het licht 
verschijnt moet het duister wijken. 
Soms gaat dit vanzelf, soms zijn er op-
ruimacties noodzakelijk. In het groot 
kan dat een kerkhervorming of politieke 
vernieuwing zijn.

In het klein is de vraag wat dit met u en 
met mij doet in deze veertigdagentijd. 
Is het geen tijd voor een goede voor-
jaarsschoonmaak? Wat staat er tussen u 
en de open relatie met God in? Waarvan 
moet u misschien afstand doen? Leeft u 
in het licht, of in de duisternis? Wellicht 
is er nog maar een klein waakvlammetje 
van over. Maak net als Jezus een zweep 
en ga maar rigoureus te werk. U bent in 
goed gezelschap. 

Giel Stomphorst
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Bij de Erediensten

We reizen met dienstbare en 
barmhartige harten.

In februari was ons maandthema “we 
luisteren tijdens onze reis” - We heb-
ben ons best gedaan om dagelijks Gods 
stem te horen (ook nu in de veertig da-

gen voor Pasen) en om ook naar elkaar 
te luisteren. De PKN heeft in deze pe-
riode ook een veertigdagentijdkalender 
beschikbaar gesteld met als thema: “Ik 
ben er voor jou”. Hoe mooi past het in 
ons maandthema van maart: “We reizen 
met dienstbare en barmhartige harten”, 
ook ter voorbereiding op Pasen.
Het beste nieuws dat je ooit over God 

Zondag 28 maart
09.30 uur  ds. J. Steenkamp  6de zondag 40 dagen tijd Palmzondag
19.00 uur  ds. J. Steenkamp  Gez. Jeugddienst in MK
 Collecte:  1. Schoenendoosactie  
  2. Kerkrentmeesters 
  3. Kerkrentmeesters
Donderdag 1 april
19.30 uur ds. J. Steenkamp  Witte Donderdag Gez. dienst in GK
 Collecte:  1. Libanon 
  2. Kerkrentmeesters

Vrijdag 2 april
19.00 uur ds. J. Steenkamp  Goede Vrijdag Viering Heilig Avondmaal in GK
 Collecte:  1. Libanon  
  2. Kerkrentmeesters

Zondag 4 april
09.30 uur  ds. J. Steenkamp  1ste Paasdag
 Collecte:  1. Meet Inn 
  2. Kerkrentmeesters
Maandag 5 april
09.30 uur  dhr. J. Kroon   2de Paasdag
 Collecte:  1. Meet Inn 
  2. Kerkrentmeesters

Zondag 11 april
09.30 uur ds. J. Steenkamp 
19.00 uur ds. J. Steenkamp
 Collecte:  1. Diaconie Maranathakerk 
  2. Kerkrentmeesters

Woensdag 14 april
19.30 uur dhr. J. Kroon Vesper
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kunt horen, is dat God geen machine of 
principe is, maar een Persoon. Iemand 
met een hart - een hart dat kan voelen, 
dat geeft, dat liefheeft en dat kan ver-
geven.

Maar wat is volgens jou het beste 
nieuws dat God ooit over de mens heeft 
kunnen horen? Dat beste nieuws is dat 
de mens een hart heeft ontvangen voor 
zijn medemens, een hart dat, net als dat 
van God, echt kan geven, voelen en lief-
hebben. We zijn tenslotte gemaakt naar 
het beeld van God.

Barmhartigheid begint met zachtheid. 
Dit betekent dat we open en genereus 
zijn naar anderen. Dat we ons zullen 
herinneren, dat ik niet de enige mens 
op aarde ben. Er zijn andere mensen die 
ik een plaats in mijn leven moet geven. 
Barmhartigheid betekent ook ontfer-
ming, met andere woorden, ik zal bereid 
moeten zijn om mee te doen als God mij 
nodig heeft. Het is om voor mijn mede-
mens te buigen en te helpen in de nood 
van de wereld. Barmhartigheid betekent 
ook vergeving. Dit gaat over de vraag, 
wat moet ik doen als mijn buurman le-
lijk, slecht, vijandig en onaangenaam 
is. Als iemand in nood het slachtoffer 
was van omstandigheden, dan is het in 
zekere zin niet moeilijk om zo iemand 
te helpen. Maar als mensen lelijk tegen 
me waren, zouden genade en vergeving 
snel opdrogen. God is echter anders. 
Voor Hem is vergeving altijd onderdeel 
geweest van barmhartigheid.
De vijfde zaligspreking (Mattheüs 5:7) 
herinnert ons eraan dat het evangelie 
over mensen gaat. Jezus Christus gaf 
zijn leven voor de wereld omdat Hij 
alle mensen liefheeft. Hij verwacht dat 

zijn volgelingen bereid zijn hetzelfde te 
doen. We kunnen zo vaak verstrikt raken 
in regels en “do’s en don’t s” in onze 
religie. Maarten Luther schreef dat een 
gelovige vrij is van regels en wetten, 
maar nooit vrij van zijn naaste.

Je “buurman” betekent niet alleen jouw 
familie en vrienden. Het betekent de 
persoon die op een bepaald moment en 
op een bepaalde plaats in jouw leven 
aanwezig is. Daarom is jouw “buurman”, 
elke keer op een willekeurig moment, 
een andere persoon of een andere groep 
mensen. Je buurman verandert voortdu-
rend. Jouw naaste is degene die telkens 
weer in jouw leven komt, ver weg of 
dichtbij.
Je naaste is ook je vijand. Lees vanaf 
Mattheüs 5:43 wat Jezus zegt over hoe 
we om moeten gaan met onze vijanden. 
Barmhartigheid betonen aan jouw vij-
anden is waarschijnlijk het moeilijkste 
wat de Heer van iemand kan vragen.
Barmhartigheid is geen luxe of extraatje 
als het om geloof gaat. Wie geen barm-
hartigheid wil of wil delen, begrijpt het 
hart van God niet. Dit is wat de Heer 
Jezus Christus had tegen de Farizeeën. 
Terwijl ze nauwlettend en zorgvuldig 
aandacht schonken aan de minder be-
langrijke zaken, negeerden ze wat voor 
God het zwaarst weegt, namelijk ge-
rechtigheid, barmhartigheid en trouw. 
Barmhartigheid verwaarlozen is het hart 
van het christendom uitrukken. Wat dan 
overblijft is nutteloze religie.

God geeft ons overvloedig genade, zodat 
ook wij die ook aan onze broeders en 
zusters kunnen geven. En dat is reizen 
met dienstbare en barmhartige harten.

Jacques Steenkamp
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Vespers in de Stille Week 

Ook dit jaar hopen we in de Stille Week 
(maandagavond 29 maart tot en met 
woensdagavond 31 maart) een aantal 
korte vieringen te houden. Deze vierin-
gen, die om 19.30 uur beginnen, worden 
gehouden in en uitgezonden vanuit de 
Gereformeerde Kerk aan de Oranjestraat. 
Aan de diensten werken verschillende 
voorgangers uit de Lunterse kerken 
mee. Op donderdagavond zal er een 
kerkdienst gehouden worden waarin het 
Heilig Avondmaal wordt gevierd. Door 
middel van de nieuwsbrief en website 

zullen we u in de komend periode nader 
informeren over welke mogelijkheden er 
zijn om de Vespers bij te wonen. In ie-
der geval kunt u ze online meebeleven 
via www.kerkdienstgemist.nl, uiteraard 
hopen we dat op weg naar Pasen de 
deuren weer open kunnen.

Kinderkerk 28 maart
Jezus houdt van zijn vrienden.

Hallo jongens en meisjes,
Het is alweer een tijdje geleden dat we 
elkaar gezien hebben. Daarom is er op 
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zondag 28 maart a.s om 14:00 uur (on-
line) kinderkerk .

Je kunt je via het formulier op de web-
site van de kerk opgeven en dan sturen 
we een link naar je toe waarmee je kunt 
inloggen. Het beloofd een mooie dienst 
te worden met liedjes, een verhaal, een 
quiz en nog veel meer.

Het thema is: Jezus houdt van zijn 
vrienden. 

We hopen dat je er ook bij bent!

Vesper ‘Woord voor ons 
geschreven’ 

Woensdagavond 14 april 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: 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw 
(n.a.v. 2 Koningen 4:25-37). Een ieder 
is van harte uitgenodigd om ‘op afstand’ 
deze dienst mee te beleven. 
Welkom! 

Cock Kroon

Bij de collecten

Zondag 14 maart 2021, Vierde 
zondag in 40-dagentijd, Open 
Doors

Open Doors steunt christenen die om 
hun geloof worden vervolgd of verdrukt. 
Open Doors brengt Bijbels en christe-
lijke lectuur naar landen die daarvoor 
gesloten zijn. Daarnaast geeft Open 
Doors training en verleent de organisa-
tie praktische hulp, zoals traumazorg en 
noodhulp.

Dit doen ze omdat ze geloven dat wan-
neer één lid lijdt, alle andere meelijden 
(1 Kor.12:26). Open Doors is een inter-
kerkelijke stichting en steunt vervolgde 
christenen ongeacht hun kerkelijke ge-
zindte.

Zondag 21 maart 2021, Vijfde 
zondag in 40-dagentijd, Kerk 
in Actie Indonesië

Op het Indonesische eiland Java wo-
nen veel boerengezinnen die nauwelijks 
kunnen rondkomen. Met steun van Kerk 
in Actie helpt de kerk boeren en boe-
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rinnen om een coöperatie op te zetten 
waardoor ze minder afhankelijk zijn van 
tussenhandelaren en een hogere prijs 
voor hun producten krijgen. Met het 
verdiende geld kunnen ze vervolgens 
weer betere landbouwmaterialen kopen. 
De organisatie leert hen ook hoe je met 
zo weinig mogelijk chemicaliën en met 
biogasinstallaties goede landbouw be-
drijft.

Het Indonesische eiland Java is vrucht-
baar door vulkanische grond, vooral het 
oosten en westen. Meer in het mid-
den wonen veel arme boerengezinnen, 
die maar nauwelijks rond kunnen ko-
men. Vooral in de dorpen Sumberejo en 
Gilangharjo zijn mensen erg arm. 

Zondag 28 maart 
2021, Palmzondag, 
Schoenendoosactie

De Schoenendoosactie, voorheen 
Actie4Kids, deelt al 26 jaar mooi ver-
sierde en gevulde schoenendozen uit 
aan kinderen in nood. Afgelopen jaar 
mochten men 46.416 schoenendo-
zen ophalen. Deze zijn uitgedeeld in 
de landen Malawi, Togo, Sierra Leone, 
Roemenië en Moldavië, en op Lesbos in 
vluchtelingenkamp Moria.
De Schoenendoosactie is een project 
van GAiN: een organisatie die mensen 

helpt om zélf te helpen. GAiN heeft 
een internationaal netwerk en een ruim 
aanbod aan hulpverleningsprojecten. 
Talloze kerken, scholen, bedrijven, ge-
zinnen en vrijwilligers in Nederland en 
België hielpen via GAiN hun medemens 
in nood, waar ook ter wereld.

Donderdag 1 april en vrijdag 2 
april 2021, Witte Donderdag 
en Goede Vrijdag, Libanon

Donderdag 1 en vrijdag 2 april is er 
weer een collecte voor de kostschool 
en het opvanghuis in Anjar, Libanon. 
Anjar is een stadsgebied van ongeveer 
20 vierkante kilometer. De naam Anjar 
betekent ” stromende rivier” in het 
Arabisch. Aan deze stroom heeft het 
vast en zeker haar ontstaan te danken. 
Met deze collecte onderhouden we de 
stroom van financiële middelen ter on-
dersteuning van dit werk geleid door ds. 
Hagob en zijn vrouw. Het is bijzonder 
dat in deze Arabische omgeving het 
merendeel van de inwoners van Anjar 
christenen zijn, van oorsprong afkom-
stig uit de Armeense diaspora. Anjar ligt 
in de Bekaa vallei en onderscheidt zich 
in de regio door lage criminaliteitscij-
fers, minder luchtvervuiling en hogere 
levensstandaarden. Talrijke familiebe-
drijfjes vormen er de ruggengraat van 
de lokale economie. Van harte roepen 
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we u op om het opvangwerk dat deze 
christelijke gemeenschap doet, met een 
gift te ondersteunen en zo bij te dragen 
aan een “stromende rivier”.

Zondag 4 april en maandag 5 
april 2021, Pasen, Meet Inn

Meet-Inn is een inloopcentrum voor ie-
dereen die op zoek is naar ontmoeting, 
ontspanning en ondersteuning. Het is 
een gastvrij huis, ontstaan vanuit chris-
telijke bewogenheid met de medemens 
en vanuit de wens ruimte te bieden voor 
gelijkwaardig en respectvol contact. Al 
meer dan 30 jaar blijkt Meet-Inn in een 
behoefte te voorzien: gasten en vrijwil-
ligers vertellen over de bijzondere sfeer 
en de gezellige ontmoetingen in Meet-
Inn. De coronamaatregelen in Nederland 
raken ook de Meet Inn. Er worden in 
de Meet-Inn geen maaltijd geserveerd. 
Meet-Inn biedt wel afhaalmaaltijden 
aan. Op afspraak zijn ontmoetingen mo-
gelijk met mensen die behoefte hebben 
aan een praatje.
Momenteel worden de voorbereidingen 
getroffen om in twee fasen de keuken 
te vernieuwen. Uw bijdrage is belangrijk 
om dit project te laten slagen.

Zondag 11 april 2021, 
Diaconie Maranathakerk

Een belangrijke diaconale taak ligt in 
de zorg voor onze gemeenteleden. Als 
Diaconie vinden wij het ook belangrijk 

om klaar te staan voor de zwakken in 
onze directe omgeving. De coronatijd 
maakt het leven er niet makkelijker op, 
vooral voor de zwakkere in onze samen-
werking. Een deel van onze inkomsten 
wordt voor deze doelen aangewend. 
Daarnaast bouwen wij een kleine reserve 
op om spoedverzoeken te honoreren bij 
noodsituaties in de wereld. Zo hebben 
we recent op verzoek van de Molukse 
Kerk geld overgemaakt naar Sulawesi in 
verband met de aardbeving die daar af-
gelopen januari plaatsvond. 

Pastoraat

In Memoriam – Wilkea Marjan 
Wessels – Blankenspoor

Op zaterdag 6 februari jl. overleed 
Wilkea Marjan Wessels – Blankenspoor 
op de leeftijd van 68 jaar. Al snel na 
de ernstige diagnose in december 2020 
bleven de woorden ‘Blijf bij mij Heer’ als 
een kort gebed om ontferming rondzin-
gen in haar hoofd en hart. Het was dan 
ook haar wens dat zoon Erik en dochter 
Mariska de melodie van dit lied zouden 
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spelen in de afscheidsdienst. Beiden 
speelden voorheen op de marimba’s bij 
KNA te Lunteren. Van die vereniging 
ontvingen ze dan ook alle medewerking 
voor het opnemen van het lied. Vlak voor 
haar overlijden heeft Marjan de opname 
nog kunnen bekijken. Ontroerend waren 
de momenten waarop haar broer Wim en 
een directe buurman woorden van dank 
uitspraken aan het adres van Marjan in 
de dagen voor haar sterven. De waar-
dering voor wie zij geweest is werd (en 
wordt!) breed gedragen. In het bijzonder 
door haar man Freek aan wie ze in 1973 
liefde en trouw beloofde. Zonder al te 
veel grote woorden waren ze tot op het 
laatst een hecht span. Marjan was een 
‘stille kracht’, ze wist gesprekken gaande 
te houden en kon met zeer veel verschil-
lende personen altijd wel een gesprek 
voeren. Deze open houding tekende ook 
haar inzet en inbreng in de verf- en be-
hangspeciaalzaak Blankenspoor in de 
Dorpsstraat. Zevenendertig jaar heeft ze 
daar achter en voor de toonbank door-
gebracht. De kinderen en kleinkinderen 
verliezen in haar een zeer zorgzame en 
trotste oma, tevergeefs een beroep op 
haar doen kwam eigenlijk nooit voor. Op 
vrijdag 12 februari jl. werden er dank-
bare herinneringen gedeeld tijdens de 
afscheidsdienst die werd gehouden in de 
aula van Crematorium Slingerbos te Ede. 
De liederen die we daar beluisterden 
stonden op het briefje dat Marjan kort 
geleden schreef. Door middel hiervan 
gaf ze ons een kijkje in haar geloofs-
leven; zich daarover uitspreken vond ze 
niet altijd makkelijk maar er over zin-
gen was iets wat ze graag deed. Een 
preek in de Maranathakerk mocht kort 
en bondig zijn, maar als het om liede-
ren ging dan was een extra couplet geen 

probleem. Voorafgaande aan de crema-
tie lazen we ook uit de Bijbel: Numeri 
6:22-27 en Mattheüs 28:16-20. Ziende 
op Jezus Christus hoorden we dat de 
priesterlijke zegen uit Numeri 6 in Hem 
volkomen is vervuld. Bij Hem is alles te 
vinden wat voor het tijdelijke en eeuwi-
ge leven nodig is. Het korte gebed ‘Blijf 
bij mij Heer’ is geen tevergeefs gebed, 
want de Opgestane Heer heeft gezegd: 
‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot 
aan de voleinding van de wereld.’ Zijn 
nabijheid door Woord en Geest wensen 
we Freek, de kinderen, kleinkinderen 
en verdere familie van harte toe nu zij 
de levensweg moeten vervolgen zonder 
haar die hen zo lief was en lief blijft! 
Correspondentieadres: Everlaan 29, 
6741 BZ, Lunteren.

Cock Kroon

In Memoriam - Hilletje 
Elisabeth van Hunen – Klomp

Groot was de schok toen de kinderen 
en kleinkinderen van Hillie van Hunen 
– Klomp (Honskamperweg 20) zaterdag-
avond 13 februari jl. moesten vernemen 
dat hun geliefde moeder en trotse oma, 
op de leeftijd van 78 jaar, was overle-
den. Hoewel Hillie al vanaf jonge leef-
tijd suikerziekte had zag het er niet naar 
uit dat haar sterven zo dichtbij was. 
Wel was het bijzonder om te merken 
dat Hillie een aantal zaken, in de da-
gen voor haar overlijden, had afgerond. 
De trouwbijbel van haar en haar man 
Hennie, die haar in 2013 ontviel, lag 
in dagen voor de begrafenis als een stil 
getuigenis van een geleefd geloof op de 
tafel bij haar dochter Marjon. De vele 
aantekeningen en briefjes met daarop 
lied- en Bijbelteksten gaven aan de kin-
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deren en kleinkinderen een diep inzicht 
in dat wat geloven, hopen en liefheb-
ben voor moeder, schoonmoeder en oma 
betekende. Nu was Hillie er niet de per-
soon naar om dagelijks uren met een 
boekje in een hoekje te zitten. Graag 
was ze onder de mensen en nodigde ze 
mensen bij haar thuis uit voor koffie en 
een spelletje. Hoewel haar mobiliteit de 
laatste jaren afnam bleef het ‘zorgen’ 
haar eerste natuur. Wellicht had dit te 
maken met het verlies van haar ouders 
op jonge leeftijd waardoor ze met haar 
drie broers achterbleef in de ouderlijke 
woning. In 1965 trouwde ze met Hennie; 
samen ontvingen ze twee zonen en een 
dochter. In 1986 deed Hillie openbare 
geloofsbelijdenis in de Maranathakerk. 
Haar ja-woord aan God gaf ze, te mid-
den van de nodige vragen, heel bewust. 
In die periode kwamen de woorden ‘je 
hebt goed gekozen’ luid en duidelijk bij 
haar binnen; voor Hillie waren dit woor-
den om telkens weer op terug te vallen. 
Naast het bijwonen van de kerkdiensten 
was ook de Bijbelgesprekskring een 
plek waar ze graag kwam om te zingen, 
te bidden, te lezen en door te praten 
over het Bijbelgedeelte. Zelf zei ze re-
gelmatig dat ze niet veel wist van en 
over het geloof; maar juist dat wat ze 
deelde, vroeg en inbracht bewezen het 
tegenovergestelde. Op vrijdag 19 febru-
ari jl. hebben we het leven van Hillie 
gememoreerd in een dankdienst die 
gehouden werd in de Maranathakerk. 
De tranen van de familie, de kinderen 
en de kleinkinderen verhinderden hen 
niet om woorden van dankbare herin-
nering uit te spreken. De Bijbelwoorden 
die gelezen en overdacht werden kwa-
men uit het Evangelie van Lukas (hfst. 
10:38-42), in dit gedeelte zegt Jezus: 

‘Er is maar één ding noodzakelijk. Maria 
heeft het beste deel gekozen, en dat zal 
haar niet worden ontnomen.’ Een aan-
tekening van Hillie op een A4’tje was 
in het licht van dit Bijbelgedeelte veel-
zeggend: ‘Genade is een arm van God 
om je heen, we vallen nooit door Jezus 
handen heen.’ Het lied ‘Daar ruist langs 
de wolken een lief’lijke Naam’ werd op 
het orgel gespeeld bij het uitdragen; dit 
lied was en is tegelijk een aansporing 
om ook de juiste keuze te maken, ‘want 
Hij kwam om zalig te maken op aard.’ 
Na ons samenzijn in de kerk hebben we 
het lichaam van Hilletje Elisabeth van 
Hunen – Klomp in de aarde gelegd op 
de Algemene Begraafplaats te Lunteren. 
We staren haar, met de kinderen, klein-
kinderen, familie, vrienden, buren  en 
gemeenteleden, na. We zijn bedroefd 
maar niet zonder hoop want Jezus heeft 
gezegd: ‘Wie in mij gelooft zal leven, 



“Rond de Maranathakerk”

10 maart 2021 13

ook wanneer hij sterft’ (Joh. 11:25). 
Correspondentieadres: Oud Erfseweg 1a, 
6741 PC, Lunteren.

Cock Kroon

Omzien naar elkaar

‘Kijk eens om je heen, je bent niet al-
leen’, deze regel uit een kinderliedje 
geldt zeker in een tijd waarin er afstand 
gehouden moet worden. Deze afstand is 
ter bescherming van de volksgezondheid 
maar laten we die 1,5 meter in ieder 
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.  

Dhr. Jaap Speelziek (Edeseweg 18, 6741 
CR) kwam na zijn verblijf in het zieken-
huis, vanwege een ernstig hartinfarct 
en hartstilstand, weer thuis. Het traject 
van revalidatie vraagt tijd en geduld. 
Gelukkig zien we Jaap inmiddels al weer 
‘her en der’ in Lunteren voorbij komen. 
Dhr. Fred Rijnders (Hindelaan 23, 6741 
RD) zit midden in een traject van be-
stralingen en chemokuren. Hij en 
Anneke zijn vol goede moed, tegelijker-
tijd vraagt het wel wat van hen om de 
moed erin te houden 

Mevr. Eef Blankespoor – van Veller 
(Wagenmakershoek  54, 6741 XT) kwam 
weer thuis nadat ze voor een zorgperi-
ode in Mooiland te Doorwerth was. 

‘Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, 
ik blijf hopen op de God die mij redding 
zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God’ 
(Micha 7:7). 

Welkom Anniek Marjan Rap.
Bij Rienie en Annet Rap Is op 25 januari 
een dochter geboren, zusje van Jolien 
en Rik met de mooie naam Anniek 
Marjan.

Op het geboortekaartje staat het vol-
gende:
Ik heb je in Mijn handpalm gegrift.

Bijzonder om opnieuw te mogen bele-
ven en we wensen jou Anniek samen 
met je ouders, broer en zus Gods zegen 
toe namens de gemeente.

Vanuit de Kerkenraad

Tijdelijk neerleggen 
werkzaamheden.

Helaas heb ik moeten besluiten mijn 
werkzaamheden als ouderling voor een 
half jaar neer te leggen. Persoonlijke 
omstandigheden hebben hiertoe geleid. 
In januari is mijn moeder overleden, 
over mijn vader zijn zorgen rond zijn ge-
zondheid. Als ik mijn taak als ouderling 
vol zou willen houden in deze periode, 
lukt het niet om mijn tijd en aandacht 
goed te verdelen over mijn werk als ou-
derling en de zorg voor mijn vader.
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Dat houdt in dat er nu geen ouderling 
is voor sectie 11. Behoort u tot deze 
sectie? Dan kunt u, wanneer gewenst, 
contact opnemen met een ouderling van 
een andere sectie. U kunt natuurlijk ook 
contact opnemen met onze predikant 
Jacques Steenkamp of met onze kerke-
lijk werker Cock Kroon.

Wanneer ik mijn taken weer zal opne-
men, zal ik dat laten weten. In Christus 
blijven we met elkaar verbonden!

Hartelijke groet, Jetty Westerink.

College van Diakenen

Opbrengsten collecte  januari 
diaconie

1-1 Voedsel bank Ede  € 923,75
3-1 Manege  € 415,25
 Dank voor schenking AOW
 uitkering voor bovenstaande
 doelen € 832,50
10-1 Meet-Inn Ede €  453,72
17-1 Diaconie € 1126,14
 Dank voor  de vele stortingen
 bestemd voor bloemenpotje.
24-1 Jeugdwerk € 25,00
31-1 Kinderhospice € 581,21

Inbegrepen diverse giften:  
€ 50,00 “dank voor werkzaamheden”
€ 75,00 voor bloemenpotje
Diaconie € 100,00 en 3 x € 50,00 euro
Diaconie dank kerstattentie € 25,00 
euro. Hospice Barneveld € 50,00 euro
Via ouderling Ineke Hazeleger € 25,00 
voor bloemenpotje.

Namens de Diaconie,  hartelijk dank  
voor deze stortingen.

H. v. Hierden, Penningmeester.

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 en  via overboekingen 
met de bank is voor 31 januari 2021 € 
104,20 binnengekomen. De eindstand 
komt hiermee op € 2.020,05.

Nieuw doel 3e collecte / 
verjaardagsfonds

De komende periode zijn de opbrengsten 
van de 3e collecte / verjaardagsfonds 
bestemd voor het bekostigen van initi-
atieven ter verbinding en bemoediging 
van onze gemeente en bredere Lunterse 
gemeenschap in deze Corona-tijden. 

De maatregelen om Corona te bestrijden 
wegen steeds zwaarder op alle mensen. 
Sociale isolatie en onzekerheid over de 
toekomst raakt ons allemaal. Om als ge-
meente Gods liefde, troost en Zijn licht 
te laten zien aan allen die dit nu zo hard 
nodig hebben zijn ook wij als gemeente 
aangewezen op andere vormen en initi-
atieven, en op onze creativiteit. 

Deze situatie raakt ook ons als CvK, en 
we willen dan ook graag nieuwe initia-
tieven stimuleren en faciliteren die nu 
nodig zijn om met elkaar als gemeente 
in verbinding te blijven, en ook om de 
liefde van God en Zijn troost en bemoe-
diging met de bredere Lunterse gemeen-
te te delen. Wij stellen de opbrengst(en) 
van 3e collecte / verjaardagsfonds be-
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schikbaar om de kosten van dergelijke 
initiatieven te dekken.
Gemeenteleden met (plannen voor) 
initiatieven in het kader van het voor-
gaande kunnen contact opnemen met 
het CvK voor verdere afstemming over 
een financiële bijdrage.

De eerste  derde collecte voor dit doel 
werd  gehouden op 28 februari 2021. 
De volgende derde collecte wordt ge-
houden op 28 maart. 
Namens College van Kerkrentmeesters 
hartelijk bedankt voor uw gaven in wel-
ke vorm dan ook.
Henk van Voorst, penningmeester
Verantwoording collecten 

Verantwoording collectes
De volgende collectes zijn ontvangen in 
de maand  januari en februari  2021.
24-01    €  341,57
31-01    €  393,58
07-02    €  382,65
14-02    €  495,85

Hartelijk dank voor de collecten die wij 
op verschillende manieren hebben ont-

vangen.

Liturgie en Erediensten

Beleving Digitale Kerkdiensten
Naar aanleiding van een brief met 
vragen en opmerkingen over de digi-
tale kerkdiensten heeft de taakgroep 
Eredienst en Liturgie besloten om haar 
oren te luisteren te leggen binnen de 
gemeente en ervaringen, feedback en 
suggesties te verzamelen. 

Zeker nu de deuren voorlopig dicht blij-
ven, willen we kijken wat er leeft in de 

gemeente en hoe de digitale diensten 
goed kunnen aansluiten bij de gemeen-
te. 
We hebben gekozen om met gemeente-
leden in gesprek te gaan d.m.v. groeps-
interviews – voor zover mogelijk. Na een 
oproep in het kerkblad/ website zijn er 
verschillende reacties binnengekomen. 
De deelnemers hebben gereageerd op de 
oproep om mee te denken over de digi-
tale dienst. We zijn blij met allen die de 
moeite hebben genomen om hun stem 
te laten horen. De interviews geven een 
genuanceerd beeld en impressie van 
de beleving van de gemeenteleden. 13 
mensen hebben meegedaan het onder-
zoek en hieronder volgt een samenvat-
ting van de reacties. 

Geloof is gehoorzamen

Geloven is gehoorzamen. Ik maak 
zelf de dingen niet uit. Ik ben sol-
daat. Ik ben op wacht gezet. Ik heb 
mijn strikte orders gekregen. En nu 
sta ik daar, de hele wereldnacht 
door. In de gitzwarte duisternis van 
het bestaan houd ik het, wakker en 
waakzaam, uit. Ook dat is geloven

 Dr. A.A. van Ruler,
uit: Ik geloof
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-  Het meeleven van de deelnemers 
met de digitale kerkdiensten is 
groot. Meestal worden de diensten 
op zondagochtend gevolgd en soms 
wordt op een later tijdstip aan de 
dienst deelgenomen. Aanvullend 
worden andere diensten bezocht, die 
passen bij de geloofsbeleving, bijv. 
diensten van de Mozaïek, de Beam 
kerkdienst op TV, of een meer tra-
ditionele of liturgisch vormgegeven 
viering. 

- De digitale diensten worden als 
steunend ervaren voor de geloofs-
beleving Er is grote waardering voor 
de inzet van beamerteam en ker-
kenraad. Samenzang met een zekere 
massa zoals van Nederland Zingt of 
een van een goede kwaliteit onder-
steunt de geloofservaring. 

- Het samenkomen met de gemeente 
wordt als een gemis ervaren;  dat is 
een grondtoon in alle reacties. Dat 
overkomt ons door de Coronacrisis 
en we (h)erkennen het als een pijn-
punt. Tegelijk vertelt gemis iets over 
de waarde van de gemeenschap, zo-
als die ervaren wordt. 

- Mededelingen, kaartjes, foto’s to-
nen, voorbede voor mensen: dat wat 
ondersteunend is voor  de gemeen-
schap wordt als waardevol ervaren. 
Zo blijft het mogelijk om elkaars’ lief 
en leed enigszins te delen. 

- Het eigene van de liturgie en het 
eigene van de Maranathakerk-
gemeente vraagt om bewuste aan-
dacht. Teveel vreemde elementen/ 
beelden/ liederen/ filmpjes leiden 
voor een aantal deelnemers af. Een 
zorgvuldig vormgegeven liturgie 
waarin woord, gebed en samenzijn 
op elkaar zijn afgestemd wordt als 

waardevol ervaren. De diversiteit 
wordt als waardevol ervaren én er is 
de wens naar herkenbaarheid in de 
vormgeving van de eredienst.

- Vooral een zorgvuldige omgang met 
liederen en zang komt veel terug in 
de reacties. Hierin zijn de verschil-
lende kleuren van de kerkelijke ge-
meente terug te zien. Muziek is de 
taal van de ziel en het is belangrijk 
dat de liederen voldoende resone-
ren binnen de gemeente. Kernwoord 
hierin is herkenbaarheid van de lie-
deren. 

- Aandacht en concentratie: een plei-
dooi voor compactheid in de digitale 
diensten. Het volgen van de digitale 
diensten vraagt meer inspanning 
en concentratie. De aandachtsboog 
is dan korter. Te lange uitvoeringen 
van liederen bijv. doen de concen-
tratie inzakken, mensen haken dan 
makkelijker af naar een kop koffie. 

Een uitgebreidere versie van dit on-
derzoekje hebben we gedeeld met de 
kerkenraad en het beamerteam. Bent u 
erin geïnteresseerd stuur dan een mail 
naar de scriba (scriba@maranathakerk.
net). Het was waardevol om hierover 
met gemeenteleden in gesprek te zijn. 
Hierdoor kunnen de erediensten goed 
afgestemd blijven op wat er binnen de 
gemeente leeft. We willen graag luiste-
ren naar uw reacties. 

Taakgroep L&E

Vanuit de kerkenraad nog wat aanvul-
lende informatie over de belangstelling 
voor de online-kerkdiensten:

Kerk-zijn in tijden van Corona
Wij kunnen ons voorstellen dat u weer 
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verlangt naar samen de wekelijkse 
dienst beleven in een ouderwets volle 
kerk in plaats van online de diensten 
beluisteren. Helaas zullen we waar-
schijnlijk ook de komende maanden nog 
aangewezen zijn op onze uitzendingen 
via ‘kerkdienstgemist’. Misschien voelt 
het nogal eenzaam als u voor uw tele-
visie of computer naar de dienst kijkt/
luistert. Het zal u echter verbazen met 
hoeveel gemeenteleden we inloggen en 
we zo toch samen kerk-zijn!
Veel gemeenteleden kijken samen naar 
een dienst. We durven dan ook de voor-
zichtige schatting te maken dat een 
gemiddelde ochtenddienst door ca. 700 
gemeenteleden wordt gevolgd. Het is 
misschien vanuit huis moeilijk voor te 
stellen, maar als er 700 gemeenteleden 
in onze kerk zitten dan hebben we echt 
een volle kerk! 
Ook naar de avonddienst luisteren ca. 
150 gemeenteleden. Dat is voor een 
avonddienst echt heel veel, zeker als 
we realiseren dat deze diensten zonder 
beeld worden uitgezonden. We zijn dus 
elke zondag weer met een zeer grote 
groep gemeenteleden (weliswaar op af-
stand) in Christus verbonden!

ZWO commissie

Beste gemeenteleden,
In overleg met de ZWO-groep van de 
Gereformeerde kerk, hebben we besloten 
om ons jaarproject uit 2020 ‘Kerken ge-
ven kinderen een toekomst’ in Moldavië, 

ook voort te zetten in 2021.

Ter herinnering hieronder nogmaals 
de beschrijving van die jaaractie:
Via Kerk in Actie willen we de kerken in 
Moldavië steunen bij hun streven om die 
kinderen op te vangen, die in armoede 
en in gebroken gezinnen opgroeien. Zij 
missen in hun jeugd vaak essentiële za-
ken, zoals goed en veilig onderdak, ge-
zonde relaties en onderwijs.
Moldavië is een klein land tussen 
Oekraïne en Roemenië en is één van de 
armste landen van Europa.
Het werkloosheidcijfer is er erg hoog. 
Wanhopig zoeken volwassenen dan ook 
werk in het buitenland en laten ze hun 
kinderen  achter onder de hoede van 
grootouders of andere familieleden. Ook 
zijn er veel huishoudens waar het oud-
ste kind verantwoordelijk is voor de zorg 
van de jongere kinderen. Duizenden kin-
deren groeien zo op in een onveilige 
situatie, zonder liefde en aandacht van 
een volwassene, die hen begeleidt naar 
volwassenheid.
Sinds 2004 vangen plaatselijke kerken 
in samenwerking met Youth for Christ 
deze kinderen op in een buitenschoolse 
opvang. De kerken zorgen voor de ruim-
te en de vrijwilligers. Youth for Christ 
zorgt ervoor, dat de vrijwilligers worden 
opgeleid, zodat er een goed educatief 
programma ligt om mee te werken. Het 
doel van dit programma is, dat de kinde-
ren zichzelf ontwikkelen en hun talen-
ten ontdekken en leren gebruiken, zodat 

Statistiek meeleven online
Gemiddeld aantal aansluitingen    Rechtstreeks          Later               Totaal     
Ochtenddienst 295         164         460       

Avonddienst 54          55         109       
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ze, als ze later volwassen zijn, andere 
keuzes kunnen maken dan hun ouders. 
In de centra leren ze hoe groot Gods 
liefde is, er is aandacht voor hun emo-
tionele en sociale ontwikkeling en er 
wordt gewerkt aan hun zelfvertrouwen. 
Ook het aanleren van praktische vaar-
digheden maakt deel uit van het pro-
gramma. Alle activiteiten in de dagcen-
tra hebben tot doel bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de kinderen en tevens 
proberen de vrijwilligers de contacten 
binnen de gezinnen weer te herstel-
len. In de dagcentra zijn ook facilitei-
ten en activiteiten voor ouderen, want 
ook zij vormen een kwetsbare groep in 
Moldavië. De pensioenen zijn te laag om 
van te kunnen leven en veel bejaarden 
staan er alleen voor omdat hun kinde-
ren in het buitenland zijn. Veel ouderen 
met een handicap of chronische ziekte 
wonen onder erbarmelijke omstandighe-
den, vaak zonder stromend water, voed-
sel, sanitair of verwarming en medische 
zorg. De bejaarden eten samen met de 
kinderen die hen zoveel mogelijk helpen 
en zo merken ze dat hun bijdrage waar-
devol is. Een win/win situatie kunnen 
we zeggen.
In aanvulling hierop kunnen we nu 
natuurkijk ook niet voorbij gaan aan 
het feit, dat ook In Moldavië de situ-
atie door het coronavirus in 2020 erg 
verslechterd is. Armoede en eenzaam-
heid waren al een groot probleem in 
Moldavië, maar door  de coronacrisis is 
het alleen maar erger geworden. Hout 
voor de verwarming van de huizen is 
duurder geworden en de voedselprijzen 
zijn gestegen. Tevens zijn medicijnen 
moeilijker verkrijgbaar. Mensen durven 
niet meer bij elkaar op bezoek, waardoor 
kwetsbare mensen minder hulp krijgen 

en in ziekenhuizen kunnen ze ook niet 
terecht, want daar is alle zorg gericht 
op coronapatiënten. Kerk in Actie on-
dersteunt de thuiszorgorganisatie Home 
Care met beschermende middelen, zodat 
de medewerkers wel bij de mensen langs 
kunnen gaan. Zij geven hen de zorg die 
ze nodig hebben en voorzien hen ook 
van voedsel. Gezien de grote nood in 
Moldavië hopen we, dat u, als leden van 
onze kerk(en), in grote getale zal gaan 
bijdragen aan dit (extra) doel.  

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage 
doen?
•	 Voor	 80	 cent	 krijgt	 een	 kind	 een	

warme maaltijd
•	 Voor	 5	 euro	 per	 kind	 kan	 een	 kerk	

materialen kopen voor het jaarlijkse 
zomerkamp

•	 Voor	8	euro	krijgt	een	kerkelijke	vrij-
williger jaarlijks een training voor 
het werk in de dagcentra

Stort uw bijdrage op de bankreke-
ning van ZWO-cie Maranathakerk 
NL82RABO0337512795  o.v.v. project-
bus Moldavië. Of gebruik de QR code van 
Givt:
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Maak kennis met...

Laura Goor
Laura is 19 jaar en studeert Bedrijfskunde 
in Nijmegen. Ze woont al haar hele le-
ven in Lunteren bij haar ouders, drie 
broertjes en zusje. Ze houdt van tijd 
doorbrengen met vrienden en familie, 
tekenen en lezen.

‘’Dit is écht! Hier geloof ik echt in!’’
Wat is je favoriete band of solo artiest?
Ik hou heel veel van muziek dus luister 
hier ook graag naar. The Young Escape is 
een christelijke band met een up tempo 
waar ik heel vrolijk van word. 

Wat maakt jou aan het lachen?
Andere mensen! Als ik iemand iets liefs 
zie doen. Ja, dat maakt mij echt vrolijk. 
Of als andere mensen grapjes maken.

Op wie zou je meer willen lijken en 
waarom?
Vooral op Jezus, maar dat komt natuur-
lijk ook door mijn geloof. Ik vind het 
heel gaaf hoe Hij liefde heeft voor alle 
mensen en het mooiste in hen kan zien. 

Dat zou ik zelf ook graag meer willen. 
Praktisch voorbeeld is mijn moeder. Ik 
vind het mooi hoe zij liefde heeft voor 
andere mensen.

Wie is Jezus voor jou?
Jezus is een vriend voor mij, die alles 
weet van mij en mij begrijpt. Ondanks 
alles wat ik doe is Hij mijn redder. Ik 
ben christelijk opgevoed en ging elke 
zondag naar de kerk, nooit echt met 
grote tegenzin. Ik had ook een vrien-
dengroep in de kerk, dus dat was vast 
ook vooral de reden. Op een gegeven 
moment kregen we allemaal een verlan-
gen om iets meer te doen met ons ge-
loof. Dus we gingen vaker naar bijvoor-
beeld EO-Jongerendag, een christelijk 
kamp en Youth Worship.
Ik denk dat ik daar mijn eerste aanra-
king had met God, en dat ik daar dacht: 
dit is écht! Hier geloof ik echt in! 

Wat zijn jouw ervaringen met de 
Maranatha kerk? Wat zou je graag an-
ders zien of doen?
Ik ben opgegroeid in de Maranatha kerk 
en ik vind het heel fijn dat het echt zo’n 
gemeenschap is. Dat er veel word ge-
organiseerd, mensen zoeken elkaar echt 
op, willen er voor elkaar zijn en elkaar 
steunen. Jeugddiensten vind ik ook erg 
gaaf! Haha (ik zit ook zelf in de com-
missie) Maar er mag nog wel wat meer 
jeugd bij betrokken worden.
De groep 16 tot 23 is best een verloren 
groep, ik merk dat mensen om mij heen 
diepere vragen krijgen en dat is nu dus 
extra belangrijk.

Waar wil je in groeien?
Nu vooral in mijn gebedsleven. God 
weet natuurlijk alles maar ik wil meer 
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bij Hem brengen. Als ik een beslissing 
moet maken, dan wil ik graag eerst een 
stapje terug doen en tijd nemen om dit 
met God te bespreken. Ik denk dat mijn 
leven er dan anders uitziet en ik meer 
situaties kan vermijden die gewoon niet 
goed voor me zijn. Maar dat vind ik heel 
moeilijk dus dat blijft nog wel even een 
puntje. 

Welke waarde kreeg je mee in je op-
voeding die je door wilt geven?
Dat is vooral eerlijkheid. Het was niet 
echt erg als je wat gedaan had, maar 
als je erover loog dan.. dat was niet 
echt handig. Ik denk dat dat mij veel 
gebracht heeft, juist ook in relaties met 
anderen, hoe je met elkaar omgaat. Met 
eerlijkheid kun je veel conflicten voor-
komen.

Wanneer voel je je dicht bij God?
Ik denk vooral als ik muziek luister of 
gewoon aan het zingen ben. Met een 
grote groep is dat vooral mooi. Dan kan 
ik mijn hele hart luchten en er zit vaak 
een hele mooie boodschap in.

Waarom heb je liever een leven met 
God dan zonder God?
Als ik de dag begin met stille tijd met 
God dan merk ik dat ik meer rust heb, 
ik ben perfect in Zijn ogen, ik hoef niet 
alles goed te doen.  Geloven is geen ver-
zekering dat er niks fout zal gaan. 

Maar ik heb wel iets om aan vast te hou-
den. Hij is erbij! Hij houdt van mij!  God 
heeft een plan met mij!

Alice Pater

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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Groene kerk

Online gebedsdienst voor het 
klimaat

In het weekend van 11 t/m 14 maart 
wordt in heel Nederland aandacht ge-
vraagd voor de klimaatcrisis. Vanwege 
de urgentie van de klimaatproblemen 
roepen de initiatiefnemers van het kli-
maatalarm op om te stemmen voor eer-
lijk en daadkrachtig klimaatbeleid. Op 
meerdere locaties door heel Nederland 
(of gewoon vanuit huis) kun je je stem 
laten horen: voor een eerlijk en daad-
krachtig klimaatbeleid.
Diverse christelijke organisaties, waar-
onder GroeneKerken ondersteunen het 
klimaatalarm. Projectleider Matty van 
Leijenhorst van GroeneKerken:
“Als GroeneKerken willen we laten zien 

dat klimaatproblemen ons aan het hart 
gaan. We vinden het ontzettend be-
langrijk dat ook de christelijke politiek 
zich de komende jaren zal inzetten voor 
daadkrachtig klimaatbeleid, waarin oor-
zaken worden aangepakt en slachtoffers 
worden geholpen.”

Bid op 14 maart, om 15:00 uur mee met 
de christelijke online gebedsbijeen-
komst, georganiseerd door de partners 
binnen GroenGelovig. We zullen geza-
menlijk in gebed te gaan, om te bidden 
voor politici, mensen wereldwijd die nu 
al last hebben van klimaatverandering, 
bedreigde diersoorten en de schepping 
die lijdt. Deelnemen kan via Youtube: 
zie www.groengelovig.nl

Kerkelijke informatie

Vanuit de Synode
Impressie Generale synode 29 januari
Op 29 januari 2021 was er een digitale 
bijeenkomst tussen het moderamen van 
de Generale Synode en de leden van de 
Generale Synode. Formeel was het geen 
vergadering van de Generale Synode, 
maar, vanwege corona, een buitenge-
wone vergadering van het moderamen. 
Maar voor deze impressie maakt het, 
praktisch gezien, geen verschil. Als ou-
derling en afgevaardigde van de clas-
sis Veluwe was het voor mij de tweede 
keer om mee te doen met gedachte-
vorming en voorbereidende besluitvor-
ming. In deze impressie beperk ik mij 
tot twee agendapunten: Beleidskader 
Dienstenorganisatie en het rapport 
Lichter ingevuld. 

Beleidskader Dienstenorganisatie

Stemmen uit het verleden  

Oswald Chambers 
(1874–1917)

Wanneer wij doordringen tot de 
diepste kern van het evangelie, dan 
zullen wij God nooit meer lastig-

vallen met onze kleine persoonlijke 
klachten’ (Uit: Geheel voor Hem)
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Het beleidskader voor de dienstenor-
ganisatie heeft als titel “De toekomst 
open tegemoet” en hoort bij de visieno-
ta “Van U is de toekomst”. De toekomst 
is niet van ons, maar van God. Het is 
goed om periodiek na te denken over de 
toekomst. Niet alleen landelijk en regi-
onaal, maar ook binnen de gemeente. 
Door het coronavirus worden we er nog 
extra bij bepaald dat we kwetsbare men-
sen zijn en we in al ons werk voor de 
kerk afhankelijk zijn van Gods genade. 
De dienstenorganisatie ondersteunt ge-
meenten bij het kerk-zijn en omschrijft 
haar missie als volgt: 
“De dienstenorganisatie draagt bij aan 
een toekomstgerichte kerk: betrokken 
op God, elkaar en de wereld. Zij onder-
steunt lokale gemeenten, andere kerk-
plekken, classes en het geheel van de 
Protestantse Kerk als vindplaats van ge-
loof, hoop en liefde”.
In samenwerking met de classicale ver-
gaderingen wordt gezocht naar onder-
steuning. Ondersteuning aan predikan-
ten en andere betaalde krachten, maar 
ook op het terrein van financieel beheer, 
arbeidsvoorwaarden e.d. De visienota 
en het beleidskader kunnen, op hoofd-
lijnen, een nuttig hulpmiddel zijn voor 
beleidsvorming op lokaal en classicaal 
niveau. 

Lichter ingevuld
De rapportage “Lichter ingevuld” is een 
vervolg op de rapportage “Lichter ver-
kend” en richt zich vooral op het kerk-
zijn van kleinere gemeenten. De rappor-
tage biedt een uitgebreide analyse van 
knelpunten maar ook van de huidige 
(kerkordelijke) mogelijkheden die er nu 
al zijn. Mede door de uitgebreide ana-
lyse is de rapportage ook een goed hulp-

middel voor beleidsvorming door gro-
tere gemeenten. Het is wel belangrijk 
dat de basistaken (prediking, eredienst, 
doop, avondmaal, gebeden, diaconaat, 
missionair, herderlijke zorg, geestelijke 
vorming) zoals genoemd in de kerkorde 
Artikel IV voldoende ingevuld kunnen 
worden. In de rapportage komt men tot 
vier conclusies. 
1.  Er zijn al veel mogelijkheden. 
2.  Er is ruimte voor creatieve invulling. 
3. Gemeenteleden zonder ambt als 

stemhebbend lid van de kerkenraad. 
4. Ander mogelijkheden voor beheer. 

Bij de conclusies 1 en 2 is het vol-
gende op te merken. Er zijn nu al veel 
mogelijkheden voor gemeenten om op 
vrijwillige basis met elkaar samen te 
werken. Bijvoorbeeld op het terrein van 
het jeugdwerk, diaconaat en missionair. 
Gemeenten kunnen door samenwerking 
elkaar versterken. De samenwerking kan 
een voorbode zijn om met elkaar samen 
te gaan.  

Conclusie 3 verdient nog verdere stu-
die. Om gemeenteleden zonder ambt 
een stem te geven in de kerkenraad 
geeft nogal wat vragen. Over conclu-
sie 3 heeft nog geen besluitvorming 
plaatsgevonden. Er wordt gewacht op 
de resultaten van de werkgroep Ambt. 
Het betekent dat vooralsnog de huidige 
situatie dat een kerkenraad uit mini-
maal zeven ambtsdragers moet bestaan 
gehandhaafd blijft. 

Conclusie 4. Ander mogelijkheden voor 
beheer. Er wordt bijvoorbeeld aan ge-
dacht om het beheer van diaconale 
gelden en gelden van kerkrentmeesters 
onder één college (kerkrentmeesters en 
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diakenen) of de kerkenraad te brengen. 
Er blijven dan wel afzonderlijke jaarre-
keningen en begrotingen voor diaconale 
gelden en gelden van kerkrentmeesters 
bestaan. Het minimum aantal ambtsdra-
gers voor een kerkenraad van nu zeven 
(één predikant, twee ouderlingen, twee 
ouderling-kerkrentmeesters, twee diake-
nen) zou dan lager kunnen zijn. Er zou, 
bij het voornemen om tot minder dan 
zeven ambtsdragers te komen, wel in-
stemming nodig zijn van het classicaal 
college voor behandeling van beheers-
zaken (CCBB) en het breed moderamen 
classicale vergadering (BMCV). Het CCBB 
en het BMCV moeten dan vooral beoor-
delen of nog aan de normen van goed 
bestuur (good governance) en het op 
een adequate manier kerk-zijn (invul-
ling basistaken) kan worden voldaan. 
Normen van goed bestuur (good go-
vernance) worden vooral bepaald door 
de maatschappij waarin we leven. Een 
voorbeeld is de ANBI-regelgeving. In de 
ANBI-regelgeving gaat het o.m. om de 
publicatieplicht van een staat van baten 
en lasten op een website die voor ieder-
een toegankelijk is. De gedachten over 
andere mogelijkheden voor beheer vind 
ik nog extra interessant omdat ik vanaf 
2014 lid en beoordelaar ben van het 
CCBB Gelderland. Het CCBB Gelderland 
heeft o.m. tot taak om de jaarrekenin-
gen, begrotingen en meerjarenramin-
gen van de classis Veluwe en de classis 
Gelderland Zuid en Oost te beoordelen. 
Mijn beoordelingen beperken zich tot de 
ringen Hattem, Harderwijk en Nijkerk.
In de rapportage “Lichter ingevuld” is 
ook een paragraaf opgenomen met de 
veelzeggende titel “Wie doet het licht 
uit”. Bij gemeenten met een tekort aan 
ambtsdragers en/of deskundige vrijwilli-

gers kan een “chronische vermoeidheid” 
ontstaan die het zicht op de toekomst 
volledig belemmert. Het BMCV Veluwe 
en het CCBB Gelderland zien het als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om 
te proberen “chronische vermoeidheid” 
te voorkomen. Gelukkig zijn er in de 
classis Veluwe veel gemeenten die hun 
kerk-zijn goed op orde hebben en waar 
ambtsdragers met blijdschap hun werk 
doen. 

Er zijn ook gemeenten die moeite heb-
ben om toekomstgericht te denken. Mijn 
advies is dan: stel je open voor hulp. 
Dat kan een buurgemeente zijn maar 
ook regionaal (classis, CCBB) of lande-
lijk (dienstenorganisatie). 

Tenslotte
Mijn tweede ervaring met de generale 
synode is ook positief. Corona biedt 
tijd om na te denken over de toekomst 
van je leven. Wat betekent geloof voor 
je? Wat betekent vraag en antwoord 1 
(het eigendom zijn van Jezus Christus in 
leven en sterven) van de Heidelbergse 
Catechismus voor je? Wat betekent 
Romeinen 12 vers 6 tot en met 10 (ver-
schillende gaven, elkaar liefhebben) 
voor je? Laten we met blijdschap gees-
telijk leiding geven. God is mijn Vader 
en de kerk (PKN breed) is mijn moeder.  
Thomas Kool, ouderling Hervormde 
Gemeente Voorthuizen

Mededelingen

Oproep
Wie kan mij helpen bij het schrijven 
van een proefschrift? 
Graag wil ik in contact komen met ie-
mand die mij helpt bij een aantal werk-
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zaamheden, vooral op het gebied van 
administratie en het werken met de 
computer. Ik ben 72 jaar en ben be-
zig met het schrijven van een antro-
pologische dissertatie maar beheers de 
digitale mogelijkheden onvoldoende. 
Misschien ben jij de student of bent u 
de gepensioneerde academicus die het 
interessant vindt om -tegen beloning- 
enkele uren per week mij thuis te hel-
pen. Ik woon in Lunteren. Graag mailen 
naar: aaia06je@kpnmail.nl
Het zal mij benieuwen!

Met dank en groeten, Reinder

Volgend kerkblad
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaar-
gang 65 nr. 4 van woensdag 14 april kunt 
u tot en met woensdag 7 april 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 14 april bij de fam. 
Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 
- 20.30 uur.

Agenda

Maart
Ma 15 18:45-20:00 Follow me (12-14 jaar)
Di 16 18:45-20:00 Follow me (15&16 jaar
Wo 17 20:00-21:00 Cursus “Leven in de kracht van Jezus”
Di 23 19:45-21:45 Vergadering Kleine Kerkenraad
Vr 26 16:00-14:00 Retraite weekend 26 t/m 28 maart
Ma 29 18:45-20:00 Follow me (12-14 jaar)
Di 30 18:45-20:00 Follow me (15&16 jaar
Wo 31 20:00-21:00 Cursus “Leven in de kracht van Jezus”

April
Vr 02 09:00-10:00 Gebedsgroep vrijdagochtend
Ma 05 09:30-11:00 Ochtenddienst Tweede Paasdag
Do 08 09:00-10:30 Moderamen
Ma 11 18:45-20:00 Follow me (12-14 jaar)
Wo 13 18:45-20:00 Follow me (15&16 jaar
 19:45-21:30  Bijbelgesprekskring 50+ Avond
Wo 14 19:30-20:30 Vesper
 20:00-21:00 Cursus “Leven in de kracht van Jezus”
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Leen Mij 

Leen mij uw handen, Jezus,
- voor 40 dagen lang -

om met helende toewijding
uw boodschap te realiseren

en om ze te vouwen tot hoopvol gebed.

Leen mij uw oren, Jezus,
- voor 40 dagen lang -

om alleen naar waarheid te horen
wat anderen over anderen spreken

en om in scherpe taal toch iets goeds te vernemen.

Leen mij uw voeten, Jezus,
- voor 40 dagen lang -

om zo snel te leren stappen
dat de traagste mij kan volgen

en om af en toe naar hem toe te kunnen gaan.

Leen mij uw ogen, Jezus,
- voor 40 dagen lang –

om de schoonheid te bewonderen 
van mensen die uw wil volbrengen 

en om van zondigheid te kunnen leren.

Leen mij uw hele leven, Jezus,
- voor 40 dagen lang -

om in woord en daad te worden
naar wie ik steeds heb opgezien

en om hier al - met Pasen als het kan -
uw verrijzenis te beleven
zodat het ook aan mij gebeurt

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

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

aanduiding van de burgerlijk staat zelf).

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

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

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

Ik geef de volgende verandering aan de ledenadministratie door:

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

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

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

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

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

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

Wilt u dit formulier:
Posten in het postvak ‘Ledenadministratie’ in de consistoriekamer van de 
Maranathakerk (dit vak zit geheel linksonder) óf opsturen per email naar ledenadm.
mkl@gmail.com. Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op http://www.maranatha-
kerk.net/startpagina/kerkrentmeesters/ledenadministratie
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ACCOUNTANCY

 BEDRIJFS-
FINANCIERINGEN

BEDRIJFSADVIES

AUDITORS

Uw partner in ondernemen          www.onderweegsdegroot.nl

LUNTEREN
Boslaan 21

6741 DJ Lunteren

T (0318) 484 441

E lunteren@

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

BELASTINGADVIES

ARBEIDSZAKEN

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

bijbels

boeken

muziek 

films

cadeau-artikelen

wenskaarten

www.dewedloop.nl

Kapteijnstraat 3 • 3771 CA Barneveld • 0342-421633

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

S
in

d
s
 1

9
3
4

www.bouwbedrijfklomp.nl

info@bouwbedrijfklomp.nl

Ervaar kwaliteit en vakmanschap!

Kauwenhoven 27  

6741 PW  Lunteren
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www.rijksenuitvaartzorg.nl

Vallei & Rijn

RIJKSEN
UITVAARTZORG

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

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

www.nicorodenburg.nl

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

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

Vallei & Rijn

RIJKSEN
UITVAARTZORG

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

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

www.nicorodenburg.nl

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

Metaalbewerking  |  Montage  |  Lassen van staal, rvs en aluminium

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

kijk ook op onze vernieuwde website:

lokhorst-hoveniers.nl
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De Stroet 32 - 6741 PT Lunteren
Tel. 0318 48 39 07 - Fax (0318 48 60 82

Email: info@toptransporten.nl

www.jbtech.nl

JBTech Veenendaal B.V. 

Lunet 16

3905 NW Veenendaal

T 0318-506134

F 0318-514556

Henk van Donkelaar Tweewielers

Dorpsstraat 172, 6741 AR Lunteren

· Reparatie

· Verhuur

· Nieuwe fietsen

· Tweedehands fietsen

Service en kwaliteit,

dat is waar ik voor strijd!

Goed 
gereedschap

is het  halve werk!
Goorsteeg 19
6741 TB Lunteren
Tel: 0318-482726
Mob.: 06-20749849    
info@bassalunteren.nl
www.bassalunteren.nl

&nieuwgebr
uikt
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Ervaren, ontdekken, leren & 
creëren op echte dorpsscholen!
Bij onze vereniging zijn drie scholen 
en een peuterspeelzaal aangesloten. 
Echte dorpsscholen, die kinderen 
en hun ouders een warme en 
persoonlijke onderwijsomgeving 
bieden. Het Woord van God neemt op 
alle scholen een centrale plaats in. 

Christelijke scholen voor
eigentijds onderwijs.

Rondleiding en een persoonlijk gesprek?
U bent van harte welkom.

Postbus 131     /     6740 AC Lunteren     /     info@smdb-lunteren.nl     /     www.smdb-lunteren.nl

Kerkhoflaan 27, Tel.: 0318 - 482122

Tel.: 0318 - 484061, Tel.: 0318 - 487605

Postweg 7, Tel.: 0318 - 482526

Kruisbeekweg 45, Tel.: 0318 - 482204Nederwoud

De Bron

De Wegwijzer

Peuterspeelzaal 
Benjamin

EERSTE LUNTERSE BEGRAFENISONDERNEMING

W.H. Dekker
Rouwcentrum
Stijlvolle verzorging van begrafenissen. 
Verkoop grafmonumenten.

Rouwcentrum voor opbaren, 
condoleantiebezoek, 
rouwdiensten en koffietafels

Vrijblijvende offerte voor:

- binnen- / buitenwerk

- wandafwerking

- beglazing

Dorpsstraat 126-128
66741 AP Lunteren
Tel. (0318) 48 22 96
Fax (0318) 48 60 97
www.schildersbedrijfvandekaa.nl

www.uniplan.nl

contactadverts-Okt.-2006  16-10-2006  13:36  Pagina 12    (Zwart/Process Black Plaat)

Oostelijke Parallelweg 4
6741 CT Lunteren

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

Gas
Water
Sanitair
C.V.

Zinkwerk
Dakbedekking

Sfeerverwarming

Thorbeckestraat 5
6741 XG Lunteren

Tel.  0318 - 624337
Mob. 06 27 23 51 75
www.rvandenberg.nl
info@rvandenberg.nl

Gas
Water
Sanitair
C.V.

Zinkwerk
Dakbedekking

Sfeerverwarming

Thorbeckestraat 5
6741 XG Lunteren

Tel.  0318 - 624337
Mob. 06 27 23 51 75
www.rvandenberg.nl
info@rvandenberg.nl

Gas
Water
Sanitair
C.V.

Zinkwerk
Dakbedekking

Sfeerverwarming

Thorbeckestraat 5
6741 XG Lunteren

Tel.  0318 - 624337
Mob. 06 27 23 51 75
www.rvandenberg.nl
info@rvandenberg.nl



“Rond de Maranathakerk”

10 maart 2021 35

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

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


