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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 lledenadministra-
tie@maranathakerk.net. 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, of per  e-mail: niels.uenk@maranathakerk.net

Predikant
Ds. J. (Jacques) Steenkamp
Hertenlaan 35, 6741BG Lunteren
Tel.: 06-398 61 537
E-mail: predikant@maranathakerk.net

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. 06 - 16930139
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 0342-
434010, e-mail: ernst.van.maanen@
maranathakerk.net

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

Raak Mijn wonden aan… 
Thomas kan het niet geloven dat zijn medebroeders de Heer hadden gezien. De 
opstanding uit de dood is toch onvoorstelbaar; Thomas wil het eerst zien en 
dàn kan hij geloven. En wat wil hij zien: de spijkergaten in de handen en de 
voeten, de opening in de zijde van Jezus. De wonden, de stigmata die getuigen 
van de kruisdood van Jezus. En wanneer op de eerste dag van weer een week 
Thomas in de kring van de discipelen aanwezig is komt Jezus, wenst hen vrede 
toe en richt zich tot Thomas: ‘Kijk, dit zijn mijn handen, kom maar met je 
vingers en raak die wonden maar aan, leg je hand in mijn zijde; en wees niet 
ongelovig, maar gelovig’. De wonden van Jezus zijn in zijn herschepping niet 
verloren gegaan. 

Er gaat een oud verhaal dat de satan 
zich toonde aan Sint Maarten in de ge-
daante van Christus. Maar deze heilige 
liet zich niet bedriegen en hij vroeg 
hem: ‘Waar zijn dan je wonden?’ Christus 
is alleen te herkennen aan zijn wonden, 
aan zijn stigmata… 

Raak Mijn wonden aan, zo nodigt Jezus 
uit. De Tsjechische priester Thomas 
Halik schreef er een prachtig boek over 
. Niet zien en toch geloven, hoe doe je 
dat als mens? Halik gaat de vraag van de 
onzichtbaarheid van God in deze wereld 
niet uit de weg. Op een reis door India 
wordt hij overweldigd door het lijden 
van zieke en onverzorgde weeskinderen 
in Madras. De diepe en ook voor ons zo 
herkenbare geloofsvraag komt langs: als 
er een God is, hoe kan er dan zoveel lij-
den op aarde bestaan? Maar dan gaat de 
geestelijke werkelijkheid van deze woor-
den, van deze uitnodiging van Jezus 
voor hem open: “Raak mijn wonden 
aan”. De Opgestane Heer herken je in de 
wonden van zijn medezusters en broe-
ders, in het lijden van zoveel mensen 
op deze aarde. En hij nodigt ons uit om 
die wonden aan te raken. Juist in het 

aanwezig zijn op de plaats der moeite 
bij anderen, de plek waar God het meest 
ver weg lijkt, juist daar wil Hij door ons 
ontmoet worden. 

“Voor mij is er geen andere weg, geen 
andere deur naar hem, dan de deur die 
geopend wordt door een gewonde hand 
en een doorstoken hart. Ik kan niet 
‘Mijn Heer! Mijn God!’ roepen als ik niet 
de wond zie die tot in zijn hart raakt…. 
Mijn hart en mijn geloof behoren al-
leen die God toe, die zijn wonden kan 
tonen.“ (p.13)

Onze opgestane Heer heeft geen af-
scheid genomen van zijn wonden en hij 
nodigt ons uit om die wonden aan te 
raken. Wonden van verdriet, van een-
zaamheid, van afwijzing. Wonden van 
geweld, van misbruik, mishandeling en 
verwaarlozing, die diepe sporen trekken 
in het leven van mesen. Ook in onszelf 
ervaren we genoeg gebrokenheid. In al 
dat lijden van de hele schepping lijdt 
Christus zelf en zucht de Geest zijn on-
uitsprekelijk zuchten tot aan de dag van 
Christus’ grote verschijnen. En, als me-
dicijn voor onze moeite om te geloven,  
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Erediensten

Woensdag 14 april
19.30 uur dhr. J. Kroon Vesper

Zondag 18 april
09:30 uur  ds. J. Steenkamp
19:00 uur  ds. F. van Velzen, Amersfoort 
 Collecte:  1. Operatie Mobilisatie
  2. Kerkrentmeesters

Zondag 25 april
09:30 uur  ds. A. Rijken-Hoevens, Veenendaal
19:00 uur  ds. N. v.d. Houten, Ede
 Collecte:  1. Rudolph stichting
  2. Kerkrentmeesters
    3. Kerkrentmeesters

Zondag 2 mei
09:30 uur  ds. A. Groeneveld, Lunteren
19:00 uur  ds. B. van Werven, Diever
 Collecte:  1. Familie Saane
  2. Kerkrentmeesters

Zondag 9 mei
09:30 uur  ds. J. Steenkamp  Doopdienst
19:00 uur  dhr. C. Verduijn  Vesper
 Collecte:  1. Kerk als thuisplek voor jongeren
  2. Kerkrentmeesters

worden we uitgenodigd om die wonden 
in zijn handen en zij zijde aan te raken. 
In liefdevolle aandacht, in goede zorg 
en in daden van recht. Juist op de plek-
ken waar dood en Godverlatenheid zich 
doen gelden. Dan zijn we daar, waar 
Jezus Christus aanwezig is. Dan hebben 
we gemeenschap aan zijn lichaam. Dan 
ontmoet Hijzelf ons en spreekt ons Zijn 

vrede toe. Dan herkennen we hem, de 
Opgestane Heer, die voorbij de dood is 
gegaan en belijden we met vreugde en 
blijdschap: “Mijn Heer en Mijn God!”
Kees Verduijn

Halík, T. (2018). Raak de wonden aan; 
over niet zien en toch geloven. Utrecht: 
KokBoekencentrum Uitgevers.)
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Bij de erediensten

We reizen met vreugde 
(Maandthema april)

Iemand vroeg eens aan een wijze man: 
waar ter wereld vind je vreugde in het 
leven? Toen vertelde hij hen over een 
jonge man die op een dag zo ontevreden 
werd over zijn omstandigheden dat hij 
besloot om op zoek te gaan naar vreugde 
in het leven. Het was een lange en ver-
moeiende reis, over bergen en rivieren 
en oceanen. Overal zocht de jongeman 
levensvreugde, onder de rijken en de ar-
men, de machtigen en de eenvoudigen. 
Hij doorkruiste de hele wereld, maar 
tevergeefs. Zijn zoektocht leverde geen 
resultaten op. Als hij op een ochtend 
wakker wordt, realiseert hij zich plotse-
ling dat hij 75 jaar oud is geworden en 
nog steeds geen vreugde in het leven 
heeft gevonden. Hij besluit daar en dan 
terug te keren naar zijn dorp en zijn 
huis. Wat zou hij zien als hij de deur van 
zijn huis opendeed? Daar, aan zijn eigen 
tafel, in zijn eigen huis, in zijn eigen 
land en in zijn eigen dorp, is er altijd 

levensvreugde. “Dus was zijn zoektocht 
tevergeefs?”, vroeg de leerling aan de 
wijze man. “Nee”, antwoordde hij, de 
man heeft geleerd dat levensvreugde 
niet ver bij jou vandaan is, niet in an-
dere landen en in andere omstandighe-
den, maar dichtbij jou, zo dichtbij als de 
tafel waaraan je zit en eet.

Net als deze jonge man kunnen ook wij 
door het leven gaan, zo ontevreden over 
wat we hebben en waar we zijn, zo on-
tevreden over onze omstandigheden dat 
we altijd op zoek zijn naar vreugde op 
andere plaatsen.

Als je het aan Israël zou vragen, dan 
was de woestijn de laatste plaats waar 
je vreugde en hoop zou vinden. En kun-
nen we het ze kwalijk nemen? De woes-
tijn in bijbelse zin is meer dan alleen 
een plaats van letterlijke verlatenheid, 
meer dan alleen een droog gebied met 
verzengend zand onder je voeten en een 
stralende zon boven je hoofd. Het is ook 
een symbool van een harde wereld, een 
plek waar de duivel sluw ronddwaalt en 
het de gelovigen moeilijk maakt. Het is 
een plek waar je wordt verraden, zonder 

Woensdag 12 mei
19.30 uur  dhr. J. Kroon Vesper

Donderdag 13 mei
09:30 uur  ds. A. Haaima, Ermelo Hemelvaartsdag in MK (gez. dienst GK)
 Collecte:  1. Oeganda
  2. Kerkrentmeesters

Zondag 16 mei
09:30 uur  dhr. J. Kroon
19:00 uur  ds. J. Steenkamp 
 Collecte:  1. N.n.b.
  2. Kerkrentmeesters
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bescherming. De woestijn is een plek 
waar je niet veel tijd wilt doorbrengen.
En daarom zeggen de Israëlieten aan 
het begin van Exodus 16 tegen elkaar: 
we zullen hier in de woestijn geen le-
vensvreugde vinden. Laten we ervoor 
zorgen dat we wegkomen! En toen be-
gonnen ze te klagen.

En zo worden we soms ook zwervers die 
alle kanten op vluchten om weg te ko-
men uit de woestijn waarin we onszelf 
bevinden. Soms ontwikkelen we een 
levenslange strijd om uit de woestijn 
te komen. Maarten Luther schrijft: “Je 
moet je het leven van een christen niet 
voorstellen als een staan en rusten; 
eerder als een vertrek van klacht naar 
deugd, van inzicht naar inzicht, van 
kracht naar kracht. “

En misschien denken en redeneren wij, 
net als de Israëlieten, ook dat we geen 
levensvreugde of geluk kunnen vinden 
in de woestijn. Er is echter iets op-
merkelijks in de verklaring van Aäron 

in Exodus 16:10: “Zodra Aäron dit aan 
het volk had opgedragen en allen zich 
met het gezicht naar de woestijn had-
den opgesteld, verscheen in een wolk de 
majesteit van de HEER”.

Waarom moesten ze omkijken naar de 
woestijn? Ze moesten omkijken naar 
de woestijn om de aanwezigheid van 
God te zien. De mensen moesten zien 
dat God met hen was in de woestijn. 
De wolk van de aanwezigheid van de 
Heer komt boven de woestijn te staan. 
Omdat dat is hoe God is. Hij is precies 
waar we denken dat Hij niet is, precies 
daar wanneer we denken dat we moeten 
vluchten. Juist daar is de Heer op een 
bijzondere manier aanwezig. 

De Heer komt bij jou Zijn tent opzetten 
tijdens jouw beproeving. De Heer komt 
om te leven waar mensen lijden, waar 
mensen gekwetst worden, waar mensen 
moe en ontmoedigd en bezorgd zijn. De 
woestijn is de plek waar God wonde-
ren verricht, waar het water uit de rots 
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stroomt en het brood uit de lucht valt 
en de kwartels laag vliegen.

En daarom kunnen we vreugde vinden 
waar we zijn. Levensvreugde is niet 
ontsnappen aan de tijd in de woestijn, 
maar God zien in de woestijn.

Moge je vandaag vreugde in het leven 
vinden aan je eigen tafel, in je eigen 
huis, wanneer je God bij je ziet zitten 
om je als een wolk te omhullen en je te 
overladen met Zijn aanwezigheid. Kijk 
vandaag rond zoals Israël en zie God in 
de woestijn. Het geeft je hoop en le-
vensvreugde.

Jacques Steenkamp

Bij de collecten

Zondag 18 april 2021, OM
3 miljard mensen hebben nog nooit ge-
hoord dat Jezus Christus stierf om hen 
het eeuwige leven te geven.

Operatie mobilisatie reikt uit naar on-
bereikbare mensen en vertelt hen dit 
goede nieuws.
Door wereldwijd te bouwen aan levende 
gemeentes van jezus Volgers krijgen ook 
deze mensen de kans om Jezus te leren 
kennen en vanuit een relatie met Hem 
te leven.

Zondag 25 april, Rudolph 
stichting

Dit seizoen heeft de jeugd als spaardoel 
de Rudolph stichting. 

Aangezien het jeugdwerk ivm Corona 
nauwelijks doorgang heeft gehad zijn 
deze spaarpotten logisch gewijs zo goed 
als leeg.

In Nederland zijn meer dan 35.000 kin-
deren uit huis geplaatst omdat hun leef-
omgeving niet veilig genoeg is.

De Rudoph stichting, vaak beter bekend 
als jeugddorp de Glind, zet zich voor 
deze kwetsbare kinderen en jongeren in. 

Het doel is om hen te kunnen laten 
opgroeien in een liefdevolle en veilige 
leefomgeving war de kinderen zich kun-
nen ontwikkelen als een zelfredzame en 
stabiele volwassenen.  
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Zondag 2 mei 2021, Familie 
Saane

Voor de kerk in het Midden-Oosten is 
Libanon een belangrijk land. Hier wonen 
relatief gezien nog veel christenen (25-
30%), waar dit percentage in de buur-
landen veel lager is. Familie Saane is 
uitgezonden naar Libanon om te werken 
in een christelijk opleidingsinstituut in 
Beiroet. Het opleidingsinstituut wil met 
haar activiteiten de christelijke minder-
heid in het Midden-Oosten ondersteu-
nen in haar aanwezigheid en getuigenis.

Zondag 9 mei 2021, kerk als 
thuisplek voor jongeren

Hoe maak je de kerk aansprekend voor 

kinderen en jongeren en hoe houd je 
binding met ze? Dat is iets waar kerk in 
Actie zich mee bezig houdt. Onderzoek 
naar doet maar ook tips en adviezen ge-
ven aan kerken. 

Het is belangrijk dat we weten wat de 
randvoorwaarde zijn om kinderen en 
jongeren zich thuis te laten voelen in 
de PKN gemeente

Donderdag 13 mei, 
Hemelvaartsdag, Oeganda

In de Oegandese hoofdstad Kampala le-
ven duizenden kinderen op straat. 

Ze bedelen, hebben amper te eten en 
krijgen dagelijks te maken met geweld. 
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Verschillende partners van Kerk in Actie 
hebben de handen in één geslagen en 
werken samen met de kinderen aan een 
betere toekomst. Ze zoeken contact met 
hun familie, helpen kinderen aan een 
dak boven hun hoofd en begeleiden kin-
deren naar school. Want onderwijs kan 
de vicieuze cirkel van armoede doorbre-
ken en het kind stabiliteit en toekomst 
bieden

Pastoraat

In Memoriam
In Memoriam – Klazina Elisabeth 
Kwappenberg – Dal
Donderdag 18 maart jl. kwam er een 
einde aan het leven van mevrouw 
Kwappenberg – Dal (Honskamperweg 
24). Klazina Elisabeth Kwappenberg is 
overleden op de hoge leeftijd van 94 
jaar. Anderhalf jaar geleden verhuisde 
zij vanuit Ede naar Lunteren. Deze ver-
huizing was, in verband met afnemende 
mobiliteit en vitaliteit, nodig. De keuze 
voor Lunteren was niet zo moeilijk om-
dat haar zoon Martin en schoondochter 
Willy hier wonen. Het levenseinde van 
mevrouw Kwappenberg kwam toch nog 
onverwachts nadat ze weer thuisgeko-
men was na een ziekenhuisopname. Kort 
na haar overlijden vond men een briefje 
waarop een aantal liederen stond met 
het oog op haar afscheidsdienst. De be-
treffende liederen worden gekenmerkt 
door hoop op God. Deze liederen heeft 
mevrouw Kwappenberg regelmatig, zit-
tend voor de televisie, meegezongen en 
meebeleefd tijdens tv-uitzendingen van 
de Evangelische Omroep. Haar leven me-
moriserend blijkt ook dat juist liederen 
van geloof, hoop en liefde haar hebben 
geholpen om de last van het leven te 

dragen. Ze wist wat het betekende om 
ingrijpende verliezen te moeten incasse-
ren. Nog voor haar zestigste levensjaar 
was zij al weduwe en ook moest zij la-
ter afscheid nemen van haar zoon Hans. 
Zorg en ziekte trokken diepe sporen in 
haar leven en in het leven van de andere 
gezinsleden. Toch verloor zij, te midden 
van dit alles, niet de moed om te le-
ven en lief te hebben. Daarom zijn haar 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
trots op de manier hoe hun moeder, oma 
en overgrootoma haar veel bewogen le-
ven vorm heeft gegeven. Herinneringen 
aan haar leven, vanaf haar geboorte 
in Apeldoorn tot aan haar overlijden 
in Lunteren, werden op woensdag 24 
maart jl. gedeeld in de afscheidsdienst 
die werd gehouden in crematorium 
Slingerbos te Ede. Samen lazen we ook 
uit de Bijbel over de God van Israël die 
niets liever wil dan onze Herder zijn. 
Wie op Hem hoopt in goede en kwade 
dagen is veilig en geborgen, want de be-
lofte is: ‘Niets kan ons scheiden van de 
liefde van God welke in Christus Jezus, 
onze Heer’ (Rom. 8:39). Wij wensen de 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
van harte deze hoopvolle troost toe en 
wensen hen toe dat zij op hun levens-
weg het spoor van de Goede Herder zul-
len volgen. Correspondentieadres: fam. 
Kwappenberg, Aart Roelofsenlaan 19, 
6741 DA, Lunteren.  

In Memoriam
Ludwig Esveld
Maandag 15 jl. overleed dhr. Ludwig 
Esveld op de leeftijd van 77 jaar. Ludwig 
woonde de laatste vijf jaar van zijn leven 
op ‘de Bongerd’ te Lunteren. Hoewel hij 
door het leven moest gaan als iemand 
met een beperking liet hij zich hierdoor 
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niet beperken. Zijn levenslust was be-
wonderenswaardig en zijn opgewektheid 
was aanstekelijk. In de laatste periode 
van zijn leven namen zijn krachten zien-
derogen af en moest hij, zoals de familie 
op de rouwkaart geschreven heeft, bui-
gen voor de fysieke uitputting. De be-
woners en medewerkers van ‘de Bongerd’ 
verliezen in Ludwig een dankbare me-
debewoner die oog en oor had voor de 
mensen om hem heen. Doordat Ludwig 
op ‘de Bongerd’ woonde was hij ook ker-
kelijk betrokken bij de Maranathakerk. 
Op ‘Bijbelmomenten’ was hij van harte 
betrokken. In het licht van Gods belofte 
mogen wij erop vertrouwen dat Ludwig 
door Hem gekend en geliefd is. Als 
Maranathakerk condoleren wij zijn fami-
lie, bewoners en verzorgers met het ver-
lies van deze unieke mens en wensen hen 
troost en kracht toe nu zijn de levens-
weg moeten vervolgen zonder Ludwig. 
Correspondentieadres: Schellingerlaan 
19, 3971 BX, Driebergen.

Geboren
Op 16-01-21 is Noud geboren. Dankbaar 
en trotse ouders zijn Jaap en Coralie v 
Doorn, wonend aan de Hazendonkseweg 
29c.

Een nieuw leven een groot wonder in 
deze bijzondere tijd. Jaap en Coralie 
namens de gemeente van harte gefe-
liciteerd met jullie stoere mannetje en 
Gods zegen toegewenst.

Welkom Ruben Stomphorst.
Op 5 maart zijn Rianne en Wessel 
Stomphorst de gelukkige ouders ge-
worden van Ruben, en Evi heeft er een 
broertje bij gekregen. Dankbaar zijn ze 
voor deze mooie zoon en hij is van harte 

welkom in hun gezin. Ook de opa’s en 
oma’s feliciteren we hierbij van harte. 
Het blijft bijzonder om zo’n klein man-
netje te mogen ontvangen. Op het ge-
boortekaartje wordt het als volgt ver-
woord.

Uit onze liefde
Uit onze dromen
Uit Gods liefde
ben jij gekomen.

Van harte Gods zegen voor jullie kost-
bare gezin!

7 maart werd Hinte Marie 
geboren. 

Op het geboorte kaartje wordt Hinte 
welkom geheten met de woorden Lief  
Klein  Uniek  Bijzonder  Gods won-
der. Hinte is het dochtertje van Nico 
en Mariëlle Pater en zij wonen aan de 
Renswoudsestraatweg  17. Nico en 
Mariëlle namens de gemeente van harte 
gefeliciteerd met jullie prachtige doch-
ter, wij wensen jullie de zegen van God 
toe bij de opvoeding van Hinte.

Welkom Moos Morris  van de 
Fliert

Op 31 maart is bij Richard en Daphne 
van de Fliert een zoon Moos Morris ge-
boren. Moos is het kleine broertje van 
Bo en Sen. Voor op het geboortekaartje 
staat: Wat ben jij welkom! Fijn om zo 
welkom te zijn in jullie gezin. Maar ook 
welkom bij God zoals Psalm 27 vers 8 
zegt: Zoek Mijn nabijheid. Bij God ben 
je altijd welkom. 
We wensen jou Moos, je ouders, je zus 
en broer Gods liefde en zegen toe.
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Huwelijksjubilea

55-jarig huwelijksjubileum 
Op 2 maart  j.l. was het echtpaar 
Jopie en Evert van Silfhout  , wonende 
Kastanjelaan 27, maar liefst 55 jaar 
getrouwd.  In 1966 trouwden ze in het 
gemeentehuis van Rhenen en in de her-
vormde kerk van Elst. Nadat ze daar en-
kele jaren gewoond hadden vertrokken 
ze naar Ede waar ze samen een loodgie-
tersbedrijf runden. Jopie verzorgde de 
administratie en het winkeltje en Evert 
was veel onderweg naar zijn klanten.  
Toen ze in 1992 in Lunteren kwa-
men wonen vestigden ze zich aan de 
Kastanjelaan en werden actief lid van 
de  Maranathakerk. Jopie maakte jaren 
deel uit van een wijksectieteam en Evert 
was tot voor kort loper voor Kerkbalans. 
Kortom een bezig koppel op meerdere 
terreinen. 

Het echtpaar heeft 2 kinderen en 3 
kleinkinderen. Ze zijn dankbaar dat ze 
al zo lang als echtpaar aan elkaar ver-
bonden zijn. Door de coronamaatregelen 
hebben ze het jubileum in kleine kring 
gevierd. Namens de Maranathakerk feli-
citeren we jullie van harte met dit ju-
bileum en we wensen jullie Gods rijke 
zegen toe op jullie verdere levensweg.  

25 jaar getrouwd
Maandag 15 maart jl. was een bijzon-
dere dag voor dhr. Jaap Blankespoor 
en mevr. Ria Blankespoor – Stofbergen 
(Wilbrinkstraat 2-6, 6741 DG). Op die 
dag stonden ze stil bij hun 25 jarig 
huwelijksjubileum. Op een wonderlijke 
manier kruisten hun wegen elkaar op 
een mooie zomerdag. Die kennismaking 
werd omgezet in een nadere kennisma-

king en het gevolg daarvan was dat ze 
elkaar op 15 maart 1996 liefde en trouw 
beloofde. Deze belofte klonk niet alleen 
voor de ambtenaar van de burgerlijke 
stand maar ook voor het aangezicht 
van de Here God. In de Maranathakerk 
klonken op hun trouwdag woorden uit 
Psalm 118: ‘Dit is de dag die de HERE 
gemaakt heeft, laten wij op deze dag 
ons verheugen en verblijd zijn’ (vers 
24). Jaap en Ria weten uit eigen erva-
ring dat het leven niet alleen zonnige 
kanten heeft. Dat het leven breekbaar 
is hebben ze ook van dichtbij gezien in 
de kring van het gezin. Desalniettemin 
weten ze zich gedragen door God, die 
om Jezus’ wil, ook hun hemelse Vader 
is. Daarom stemmen ze van harte in met 
de lofprijzing uit de trouwpsalm: ‘Loof 
de HERE, want Hij is goed, want Zijn 
goedertierenheid is voor eeuwig’ (vers 
29). Wij feliciteren Jaap en Ria van 
harte met hun jubileum en wensen hen 
Gods zegen toe voor elke dag die aan 
hun huwelijksleven wordt toegevoegd. 

50 jaar getrouwd
Gert en Gerda van de Pol- van den 
Broek(Mispelweg 1) mochten 25 maart 
gedenken dat zij 50 jaar getrouwd 
zijn. Zij ervaren dit jubileum als een 
Godsgeschenk en voelen zich gezegend 
voor het beleven van deze bijzondere 
mijlpaal. Bijzonder vooral omdat na de 
diagnose van een melanoom in Gerda 
haar hoofd de operatie en het herstel 
van Gerda zo wonderbaar mocht lopen. 
Gert en Gerda hebben er (zei het met 
aanpassingen) een fijne, mooie feest-
dag van gemaakt en kijken met de 
kinderen(3), kleinkinderen(6) en naas-
ten in dankbaarheid terug op alles wat 
hen in deze jaren gegeven is. Gert en 



“Rond de Maranathakerk”

12 Rond de Maranathakerk

Gerda van harte gefeliciteerd namens de 
Maranatha gemeente.  Wij wensen jul-
lie nog vele goede jaren toe met Gods 
oog en zegen op de weg die jullie samen 
mogen gaan.

60 jaar getrouwd
Dinsdag 6 april jl. was het een bijzonder 
heugelijke dag voor Joop en Nely van 
de Velde (Bisschopweg 80, 6741 XC); op 
die dag stonden ze stil bij hun 60 jarig 
huwelijksjubileum. Toen ze trouwden 
in Utrecht waren het twee enthousi-
aste twintigers. Inmiddels is dat ‘jonge’ 
enigszins verledentijd maar enthousiast 
zijn nog steeds. Op hun trouwdag in 
1961 ontvingen ze in de Marcuskerk te 
Utrecht Gods zegen over hun huwelijk; 
in de dienst die geleid werd door ds. A.J. 
Brinkman, hoorden Joop en Nely dat 
een huwelijksleven naast hoogte ook al-
tijd diepte kent. Die ‘hoogte’ hebben ze 
ervaren toen ze samen kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen ontvingen. Maar 
er was juist daarin ook een ongekende 
‘diepte’ toen hun zoon Marcel in 1984 
door een noodlottig ongeval om het le-
ven kwam. Wat is er toen veel gehuild, 
geworsteld en geroepen. Juist ook in 
deze dagen van dankbare herinnering 
zijn tranen om hem die ze verloren niet 
ver weg. Maar in dit alles hebben Joop 
en Nely ervaren dat onze God een God 
is die door de diepte draagt (Psalm 
68:20). Daarom belijden ze ook rondom 
hun gedenkdag: ‘Groot is Uw trouw, o 
Heer!’ Vanaf de jaren dat Joop en Nely 
in Lunteren wonen (1964) zijn ze be-
trokken op de Maranathakerk; in vele 
geledingen kwam en kom je ze tegen. 
Als gemeente zijn we dankbaar voor dat 
wat we in hen (hebben) ontvangen. We 
feliciteren dit diamanten echtpaar met 

deze bijzondere mijlpaal en wensen hen 
Gods zegen toe voor elke dag die aan 
hun huwelijksleven wordt toegevoegd. 

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 volksgezond-
heid maar laten we die 1,5 meter in 
ieder geval overbruggen door heel be-
wust bij elkaar, fysiek of door middel 
van een telefoontje, kaartje, appje of 
mailtje, stil te staan. Zoek de horizon-
tale verbinding maar laten we in alles 
de verticale verbinding niet vergeten.   

Mevr. Jannie Zandsteeg – van Dam 
(Blankespoorsedijk 9, 6741 LB) werd 
met ernstige gezondheidsklachten in het 
ziekenhuis opgenomen. Daar volgenden 
spannende dagen waarin er een grote 
mate van onzekerheid was over de scha-
de die hersenbloeding aangericht zou 
kunnen hebben. Groot is daarom ook de 
dankbaarheid bij Jannie en Kees dat er 
inmiddels goede hoop is op herstel. Bij 
Klimmendaal te Apeldoorn zal er gereva-
lideerd moeten worden. Hopelijk zal dit 
traject niet al te lang duren zodat Jannie 
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weer volledig naar huis kan en mag.  

Voor dhr. Fred Rijnders, Anneke en het 
gezin (Hindelaan 23, 6741 RD) waren 
de achterliggende weken zwaar van-
wege de behandelingen. Bijzonder om 
te horen en te zien dat er juist in deze 
moeilijke periode veel mensen op cre-
atieve manieren hen ondersteunen.   

Dhr. Teun Kooij (Engweg 24, 6741 CZ) 
moet steeds meer van zijn mobiliteit 
en vitaliteit inleveren. De zorg aan huis 
wordt geïntensiveerd. Dit is voor hem en 
zijn vrouw Leny geen gemakkelijk weg. 
De dienst op zondag wordt juist zeker nu 
als troostend en bemoedigend ervaren.  

Dhr. Van de Lagemaat (Valkseweg 
17, 6741 ZK) moest in de achterlig-
gende tijd noodgedwongen verhuizen 
in verband met toenemende demen-
tie. Dit is zowel voor hem als voor 
zijn vrouw een pijnlijke stap. Hopelijk 
komt er voor hem in de komende tijd 
een plekje onder de rook van Lunteren.  

Mevr. Laura Beek – Stoevelaar (Reeënlaan 
48, 6741 AX) werd geopereerd. Naar 
aanleiding daarvan moest ze een aantal 
bestralingen ondergaan. In de tijd die 
komt krijgt ze een heel aantal chemo-
immuunkuren. Het ondergaan van deze 
kuren zal ook, opnieuw, het nodige van 
haar vragen. Dit geldt niet alleen voor 
Laura maar ook voor haar man Jan, 
dochter Daniëlle en schoonzoon Corné.  

Dhr. Bas van Elk (Achterstraat 36,  
6741 BS) weet wat het betekent om 
een kwetsbare gezondheid te heb-
ben. In de achterliggende maanden 
waren er zeer vervelende bijwerkingen 

van de behandelingen die hij moest 
ondergaan. Toch verliest hij, samen 
met Ingrid, in dit alles de moed niet. 
Het ruwhouten kruis is voor hem en 
hen een baken in een onrustige zee.  

Dhr. Cor Scherrenburg (Stationsstraat 
2 D, 6741 DH) onderging ook verschil-
lende onderzoeken. In principe brach-
ten deze geen verontrustende zaken 
aan het licht. Echter bleek, bij nader 
inzien, wel een ingreep nodig waarvan 
de uitslag op korte termijn wordt ver-
wacht. Dit geeft toch de nodige span-
ning en onzekerheid. Samen met Cor en 
Nellie hopen we op goede berichten.  

Mevr. Hermien Brinks – Vincent ( 
Woonzorgcentrum Vilente de Pleinen, 
Pollenstein 174 H184 6714 DH te Ede.)
Mevrouw Brinks verblijft al verschil-
lende jaren in het woonzorgcentrum de 
Pleinen in Ede. Helaas is zij al die jaren 
ook rolstoel gebonden. Een kerkdienst 
bij wonen is in haar geval niet meer mo-
gelijk wat zij altijd zo graag met haar 
man heeft gedaan. Blij is Hermien dat er 
digitale mogelijkheden zijn om zó toch 
in verbinding te kunnen blijven met de 
Maranathakerk ook al is het wel een hele 
tour om deze te kunnen openen. Een 
kaartje of bezoekje is meer dan hartelijk 
welkom!

In deze aanhoudende periode van ‘af-
stand’ denken we zeker ook aan onze 
gemeenteleden die niet meer zelfstan-
dig kunnen wonen, in de Honskamp 
(Dorpsstraat 25, 6741 AA) te Lunteren 
verblijven: mevr. Mevr. D. van Doorn 
- van den Brandhof; Mevr. D.A. Prins 
– Baar (k.005); mevr. W.J.S. van den 
Dikkenberg – Sluijter (k.023); mevr. J.J. 
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van den Hudding – Diepeveen (k.202); 
mevr. W.J. Harkema - van Heerdt (k.217); 
dhr. H. Klomp en mevr. Klomp – van de 
Mast (k.22); mevr. T. Bos (k.002); mevr. 
C. Romeijn – Kammeraat (k.111); mevr. 
M. Leenders – Hendriksen (k.21); mevr. 
J. Wolff - van Raaij. 

In Norschoten te Barneveld ver-
blijft mevr. H. Brouwer - van ’t Land 
(Klaverweide 1, 3773 AW).

Om te zingen, te bidden, uit te spreken, 
te fluisteren en in stilte te memoreren: 

‘U bent mijn schuiplaats, Heer, U ver-
vult mijn hart steeds weer met een ver-
lossingslied. Telkens als ik angstig ben, 
steun ik op U. Ik vertrouw op U. Als ik 
zwak ben, ben ik sterk in de kracht van 
mijn Heer’ (Hemelhoog 436). 

Uit de Kerkenraad

Notulen van de Grote 
Kerkenraad 23 februari 2021

Ook deze vergadering ontmoeten we el-
kaar weer digitaal.
 
Opening
Ds Steenkamp opent de vergadering met 
de vraag ‘Wat betekent de 40-dagen tijd 
voor jou?’ 
Op deze vraag worden de volgende 
steekwoorden genoemd: dankbaarheid, 
naastenliefde, Licht, focus op het lijden 
en de pijn die Jezus op zich nam. 
We lezen 7 teksten, de kruiswoorden 
van Jezus: 
- Lucas 23:34 ‘Vader, vergeef het hun, 

want ze weten niet wat ze doen’ 
- Lucas 23:43 ‘Ik verzeker je: nog van-
daag zul je met mij in het paradijs zijn’ 
- Johannes 19: 26-27 Hij zei tegen zijn 
moeder ‘Dat is uw zoon’, en daarna te-
gen de leerling ‘Dat is je moeder’ 
- Mattheüs 27:46 / Marcus 15:34 ’Mijn 
God, mijn God, waarom hebt u mij ver-
laten?’ (Eli, Eli, lama sabachtani) 
- Johannes 19:28 ‘Ik heb dorst’ 
- Johannes 19:30 ‘Het is volbracht’ 
- Lucas 23:46 ‘Vader, in uw handen leg 
ik mijn geest’ 

Wat betekenen deze woorden voor jou? 
Hoe kunnen we dit binnen de gemeente 
in de praktijk brengen. Moge het Licht 
van Jezus schijnen in ons samenzijn. 

Vacatures Kerkenraad
De ingebrachte namen voor de ver-
schillende functies worden besproken. 
De komende periode worden er broe-
ders/zusters benaderd met de vraag of 
zij deel willen gaan uitmaken van de 
Kerkenraad. We spreken de wens uit, dat 
dit traject gezegend mag worden.

Privacybeleid
Er liggen twee voorstellen:
Document Privacy-regeling (1) en 
Document Aandachtspunten en 
implementatie privacy-beleid (2). 
1) Hierin staan o.a. onze plichten als 
gemeente, rechten van gemeenteleden. 
Veel hiervan is overgenomen van de PKN 
standaarden. 
2) Hierin o.a. aandacht voor hoe het be-
leid op de website te plaatsen en onder 
de aandacht te brengen bij taakgroepen 
en andere betrokkenen. Nieuwe leden in 
een functie of ambt moeten ook bekend 
zijn met ons privacybeleid.
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Beide voorstellen worden aangenomen; 
met dank aan Niels Uenk voor de voor-
bereiding en uitwerking van e.e.a.. De 
betreffende documenten worden op de 
website geplaatst.

Vanuit het College van Kerkrentmeesters
De opbrengst van de 3e (deur) collecte 
wordt aangewend voor de extra initia-
tieven die uitgevoerd worden in de bij-
zondere Corona-omstandigheden.

Vanuit de Diaconie
Kranslegging 4 mei a.s.: er is dit jaar 
geen kerkdienst voorafgaand aan de 
kranslegging. De kranslegging wordt dit 
jaar, vanwege de Corona-maatregelen 
zonder publiek georganiseerd; een af-
vaardiging vanuit onze Diaconie is daar-
bij aanwezig. 

Inzameling Voedselbank: ook dit jaar 
worden er weer producten ingezameld 
voor de Voedselbank in maart en april. 
Dringende oproep aan iedereen om deze 
actie bekend te maken binnen de ge-
meente. 

De Passion wake, waar wij als kerk aan 
mee zouden doen, komt dit jaar helaas, 
vanwege de geldende maatregelen, te 
vervallen.

Doopdienst
Op 14 maart 2021 wordt er weer een 
doopdienst gehouden; er worden deze 
keer 4 kinderen gedoopt.

Ds Steenkamp sluit de vergadering met 
het lezen van Lied 1010: de verzen 2 & 4

Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

Henny Neutel
Scriba

Stemmen uit het verleden  

Oswald Chambers 
(1874–1917)

‘Wat op de lange duur voor God 
en de mensen gaat tellen, is het 
standvastige volhouden van werk 

dat niet gezien wordt door anderen’ 

(Uit: Geheel voor Hem)
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Kijk naar de vogels

Vorig jaar mei melde ik u dat het nest 
in onze beukenhaag er, na het uitvlie-
gen van de jonge merels, verlaten en 
stil bij lag. Al snel vergeet je dan ook 
het wonderlijke gebeuren dat zich daar, 
vanaf de eerste taklegging tot en met 
de uittocht van het jonge volk, onder je 
ogen voltrokken heeft. Zeker als met het 
verstrijken van de tijd de verschillende 
seizoenen zich afwisselen. Na de warme 
zomer kwam de herfst met haar wind en 
regen. Daarna volgde een zachte win-
ter met uiteindelijk toch nog even een 
korte strenge vorstperiode. 

Toen de vorst uit het land was moest de 
beukenhaag, met het oog op de komen-
de lente, gesnoeid worden. Zelf vond ik 
de hoogte en breedte nog wel schap-
pelijk maar anderen waren van mening 
dat ze drastisch teruggesnoeid moest 
worden. Dit terugsnoeien werd ter hand 

genomen door iemand met groene vin-
gers. Met een forse motorzaag ging hij 
de haag te lijf; gezien zijn achtergrond 
geloofde ik hem op zijn woord dat dit 
echt noodzakelijk was, maar ik vond het 
op het eerste gezicht maar een grote ra-
vage die hij aanrichtte. 

Voor mijn ogen verdween de veilige set-
ting waarin de merels al heel wat jaren 
hun jongen neerlegden. Op basis van 
dat wat ik zag trok ik mijn (te) snelle 
conclusie: dit jaar dus geen nest(en) en 
geen nieuw leven. Maar opnieuw werd 
mij door de vogels, net als vorig jaar, de 
les gelezen. 

Enige dagen na het snoeien waren de 
merels toch aan het bouwen geslagen. 
Niet op de vertrouwde plek maar een 
paar meter verderop. Ze hadden hun oog 
laten vallen op de haag coniferen van 
de buren. Daar was volop ruimte en ge-
noeg beschutting om te nestelen. Hun 
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enthousiasme, creativiteit en doorzet-
tingsvermogen riepen in mij iets wakker. 
Na een jaar vol beperkingen sporen de 
merels mij aan om niet te focussen op 
dat wat niet kan maar om met nieuwe 
ogen te kijken naar de wereld om mijn 
heen. 

Met het oog hierop denk ik aan de dich-
ter Jan Wit (1914-1980), hij schreef: 
‘Laat dan mijn hart U toebehoren en laat 
mij door de wereld gaan met open ogen, 
open oren om al Uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, omdat de 
hemel mij begroet.’  

Cock Kroon

Over ‘kerk-zijn’ gesproken…
Al heel wat jaren staat het boek Nacht 
und Nebel in onze boekenkast. Nu ik het 
eenmaal aan het lezen ben laat het mij 
niet meer los. In dit boek, waarvan de 
eerste uitgave verscheen in 1977, be-
schrijft Floris Bakels zijn periode (1942-
1945) in Duitse gevangenissen en con-
centratiekampen. 

De onderstaande passage geef ik ‘graag’ 
aan u door omdat het, in ieder geval mij-
zelf, veel te denken geeft als het gaat 
om ‘kerk’-zijn’ in tijden van crisis. Voor 
alle duidelijkheid: de crisis waarin het 
nationaal-socialisme de wereld stortte 
wil ik geenszins vergelijken met de cri-
sis die ontstaan is door het coronavirus: 

‘In Natzweiler probeerden we nu en dan, 
voor op zondagavond, samen te komen: 
de Kerk. Een dominee was er niet. Er 
waren enkele r-k. geestelijken. Hoe dit 
zij, het was nu en dan mijn beurt om 
de bijeenkomst te leiden. Wij hadden 
geen Bijbel. Er was, naar het gerucht 

wilde, een Noor met een Bijbel. Ik vond 
de Noor. Daar hij geen andere taal dan 
Noors sprak, kostte het mij moeite eerst 
zijn argwaan weg te nemen, vervolgens 
hem te bewegen mijn zijn Bijbel even 
af te staan. Tenslotte had ik de Bijbel. 
Ik zocht een andere Noor op, eentje die 
Engels kende. Ik noemde hem, globaal, 
een tekst waarover ik het wilde hebben. 

De Noor bladerde, las iets op in gebrek-
kig Engels. Dit? Nee. Dit? Nee. Dit dan? 
Ja! Hij en ik gingen ergens achteraf in 
een barak zitten. Hij las met horten 
en stoten de tekst in het Engels op, ik 
schreef deze meteen in het Nederlands 
op een vodje papier. Ik bedankte de 
Noor en bracht de Bijbel terug naar 
de andere Noor. Dit alles moest uiterst 
voorzichtig gebeuren. 

Ik ging terug naar mijn Block. Als onze 
Blockälteste min of meer ‘goed’ was, zo-
als Franz Gutmann, verwittigde ik hem. 
Hij vond het idioot, maar van hem zou-
den we geen last hebben. Wel moesten 
we een post uitzetten. Twee posten wer-
den uitgezet. 

In het slaapvertrek tussen de britsen 
zaten we: tien, twintig, soms zestig, 
tachtig schimmen gezeten op de onder-
ste britsen. Bij de ingang van de slaap-
zaal een post; bij de ingang van de ba-
rak een post. Dan was er kerkdienst. De 
Bijbeltekst werd voorgelezen. Er volgde 
een beschouwing dienaangaande. De 
tekst was zo gekozen dat hij in recht-
streeks verband met onze verdoemde 
situatie kon worden gebracht. Daarna 
volgde een gebed. Er waren mensen van 
allerlei ‘gezindten’. Na het gebed wa-
ren er altijd een paar die ‘Wees gegroet 
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Maria’ baden. Of er was er een die de 
geloofsbelijdenis opzegde. Sommigen 
sloegen een kruis, ook wel protestan-
ten. Soms was er een r.-k. geestelijke 
die ons zegende, Latijn prevelend. 

Tijdens deze verrichtingen hielden we 
de post bij de deur in de gaten, en hij 
op zijn beurt die bij de ingang. Er waren 
ook bijzonder grove kerels bij de samen-
komsten, en kwaadaardige. Er waren ook 
ongelovigen en communisten bij. 

Tijdens de samenkomsten op zondagen 
in concentratiekamp Natzweiler was een 
voortdurende stroom van kracht duide-
lijk voelbaar. De kracht stroomde van 
buitenaf in ons, en de ons vervullende 
kracht verbond ons alsof wij elkaar bij 
de hand hielden, de kracht stroomde 
van man tot man de kring rond, en te-
rug, en heen en weer. Christus was na-
melijk in ons midden. 

Na afloop gingen we niet tegelijk uit-
een, maar een voor een, of met z’n 
tweeën, om niet op te vallen. De uitge-
zette posten gingen huns weegs. Buiten 
in de sneeuw zagen wij de wereld met 
andere ogen. Wij waren volstrekt geluk-
kig en geheel geborgen.’ 

Cock Kroon

College van Diakenen

Opbrengst div. Diaconie 
Collecten,   maand februari 
2021

7-02 Libanon  € 873,14
 Incl. 188,75 collectebonnen en
 3 giften van € 50,00

14-02 Sulawesi € 675,50
 Incl. 3 giften van €50,00
21-02 Moldavie € 642,03
 Incl. 2 giften van 50,00 euro.
28-02  De Vluchtheuvel  € 410,73

Giften
Gift € 250,00  gedeeld voor diaconie en 
voedselbank.

€ 50,00 euro voor het bloemenpotje .
Namens de Diaconie, 

hartelijk dank voor uw gaven.
H.v.Hierden, Penningmeester.

College  Kerkrentmeesters

Verantwoording collecten 
De volgende collectes zijn ontvangen in 
de maand  februari  en maart  2021.
21-02    € 448,62
28-02    € 245,90
07-03    € 267,55
10-03   € 145,78
14-03   € 353,63
21-03   € 513,60

Giften
In de afgelopen periode hebben wij de 
volgende giften mogen ontvangen.

Via mevrouw Goor € 20, via de heer 
Kroon giften van € 100, € 25, € 50 en € 
10 en via mevrouw Hazeleger giften van 
2 x € 10 en een gift van € 75,75. 

Hartelijk dank voor de collecten en ex-
tra giften die we op verschillende ma-
nieren hebben ontvangen. 

Namens College
van Kerkrentmeesters, 

Henk van Voorst, penningmeester
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Stand maandelijkse 
deurcollecte

Vanaf februari 2021 is het nieuwe doel 
voor de derde collecte voor het bekos-
tigen van initiatieven ter verbinding 
en bemoediging van onze gemeente en 
bredere Lunterse gemeenschap in deze 
Corona-tijden. De eerste collecte voor 
het nieuwe doel gehouden op 28 febr 
2021 heeft € 198,60 opgebracht.
De volgende derde collecte wordt ge-
houden op 25 april. 

Namens College van Kerkrentmeesters 
hartelijk bedankt voor uw gaven in welke 

vorm dan ook.
Henk van Voorst, penningmeester

Verjaardagsfonds
Ondanks de bijzondere omstandigheden 
in deze tijd met Covid 19 waarin de lo-
pers van het verjaardagsfonds helaas 
niet persoonlijk bij u langs de deur kon-
den komen, zijn we ontzettend dank-
baar om u te mogen melden dat voor 
ons doel 2020 (een nieuwe Ledbeamer) 
het prachtige bedrag van 7441 euro is 
ontvangen!

Wij willen u allen hartelijk danken voor 
uw gulle gaven!

In de laatste kerkbode is het nieuwe 
doel voor 2021 al genoemd, namelijk het 
bekostigen van initiatieven en verbin-
ding, bemoediging van onze gemeente 
en bredere gemeenschap in Coronatijd 

We hopen dat we ook voor dit mooie en 
zeer belangrijke doel op uw steun mo-
gen rekenen?

Hartelijke groet, Yvonne Veenema-Hol
Coördinator verjaardagsfonds

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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Maak kennis met…

Miranda Boels-Smolders 
(1975)

U zij de glorie, opgestane Heer!

Getrouwd met Han Boels (1964) en 
trotse moeder van Hannah (11 jaar) en 
Ben (8 jaar). Wij wonen in Wekerom aan 
de Lage Valkseweg 75 met enorm veel 
plezier. 

Wanneer voel je je dicht bij God?
In eenzaamheid, rust en in de stilte er-
vaar ik God. Bijvoorbeeld bij een bosrit 
op mijn paard, als ik de vogels hoor flui-
ten en het wild in het bos hoor ritse-
len, maar niet zie. Hét is zóveel groter 
dan wij, je bent niet alleen. Ervaar je 
die verbondenheid met God ook weleens 
niet? Ja zeker, als ik druk ben in mijn 
hoofd, in de achtbaan van het leven 
druk, druk, druk.

In jouw relatie met God, welke bete-
kenis heeft Jezus daarin?
Ken je het lied ‘Komt verwondert u hier 

mensen’? Dat geeft daarop antwoord. 
Samen met ‘U zij de glorie’, die opoffe-
ring zeg maar, zeker ook van de mensen 
om Jezus heen, Maria in het bijzonder, 
zo indrukwekkend! Door mijn verwonde-
ring over de betekenis van Jezus en zijn 
opoffering ervaar ik dan weer de gloria.

Vind je die verbondenheid ook in de 
kerk? 
Ja, wij hebben actief gezocht naar 
een kerk waarin wij passen. En plek 
en moment om alle rompslomp uit het 
dagelijks leven te laten zakken en met 
elkaar in die rust de ruimte te vinden 
om sámen God te ontmoeten. Daarom 
is het antwoord soms ook Nee, name-
lijk als het in de kerk heel druk is en 
ook blijft voordat de dienst aanvangt. 
Ik zou het zo fijn vinden als bij de dia 
‘we worden stil’ de kerk ook daadwer-
kelijk stil wordt. Zodat je je innerlijk 
leeg kunt maken voor het moment dat 
de ouderlingen met de dominee binnen 
komen. In de stilte zijn we toch ook 
met elkaar verbonden? De ontmoetin-
gen na de dienst vind ik trouwens wel 
heel fijn!

God zou verbindend moeten zijn, 
maar ik zie ook de verdeeldheid die 
het brengt onder gelovigen onderling 
en onder gelovigen en niet-gelovigen. 
Wat is jouw ervaring daarmee?
Weet je, ik kan daar een boek over 
schrijven, maar eerlijkheid gebied mij 
te zeggen dat ik mij ook soms gedragen 
heb gevoeld door christenen uit andere 
gemeenten bijvoorbeeld uit De Valk en 
Wekerom. Mensen kunnen wel ruzie ma-
ken over de invulling van het geloof, 
maar ’s avonds vouwen we allemaal onze 
handen voor dezelfde God. 
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Bidden is dat belangrijk voor je?
Jazeker, heel belangrijk voor mijzelf om 
bij God en met God te zijn. Dat bid-
den verbindt heb ik ervaren, helemaal 
als anderen me laten weten dat ze voor 
ons bidden. Dan voel ik me verbonden 
met die ander via God. Ik bid op mijn 
beurt ook voor anderen. Ook voor niet 
Christelijke vrienden en ik laat dat hun 
ook weten. Doorgaans geven zij aan dat 
ze dat toch heel fijn vinden. 

Schuilt daarin het wonder van het le-
ven?
Nee met bidden kom je met zijn allen bij 
de kern en ervaar ik het als een zegen 
in plaats van een wonder. Het wonder 
van het leven vind ik meer wanneer de 
Geest bij een pasgeboren kindje wordt 
ingeblazen. Trouwens je kan heel veel 
wonderen meemaken als je ervoor open-
staat. Alles waarvan je ziet dat het 
gebeurt als je erom gebeden hebt bij-
voorbeeld. Ik geloof ook niet in toeval.  
En wat dacht je van het wonder dat je 
s‘morgens je ogen opendoet en dat het 
ondanks alles in de wereld het ieder jaar 
toch weer lente wordt?

Wat maakt een gesprek goed?  
Als er geen klok naast staat, als je ein-
deloos de tijd hebt.

Wanneer ervaar je geluk?
Als de kinderen heerlijk buiten hebben 
gespeeld en ik heb ze daarna in bad ge-
daan en ze liggen lekker in bed te sla-
pen. Daar kan ik heel erg van genieten. 
Maar een fijne serie zoals Poldark vind 
ik ook genieten hoor! Een heel ander 
aspect van geluk is dat ik me zo bevoor-
recht voel als ik met mijn paard door de 
natuur kan rijden. 

Maak je je ook ergens zorgen om?
Jazeker, wij horen bij de “happy few” 
van deze aarde. Wij hebben het zo goed 
hier. Toch mopperen we over van alles 
en nog wat. Bijvoorbeeld de termijn 
van de vaccinatie. Terwijl in grote delen 
van de wereld er nog niet eens begon-
nen is met vaccinatie. Daarnaast maak 
ik me grote zorgen over de schepping 
en de manier waarop we omgaan met 
het rentmeesterschap God ons heeft ge-
geven. Ik leer onze kinderen dat alles 
wat je doet of koopt iets veroorzaakt in 
het milieu. Dat het positieve maar ze-
ker ook negatieve gevolgen kan hebben. 
Dat er hierover veel onachtzaamheid is 
bij veel mensen, dat verontrust mij. De 
Schepping zucht onder ons mensen.

Hoe ziet eigenlijk een ideale dag er 
voor jou?
´s Morgens een heerlijke bosrit maken 
met mijn allerliefste grote zwarte paard 
Jurjen en ´s middags met Han en de 
kinderen een mooi klompenpad lopen 
en daarna ´s avonds met de kinderen 
onbedaarlijk lachen om funniest home 
videos.

Is er een keerpunt in je leven ge-
weest?
Zeker het moment dat ik Han leerde ken-
nen in Amsterdam toen ik 30 was en wij 
samen hier in De Valk gingen wonen. En 
dat de kinderen geboren werden. Want 
zij zijn mij echt gegeven door God. 
Dankzij Han en de kinderen ben ik een 
heel ander leven gaan leven. 
Een ander keerpunt was mijn belijde-
nis. Ik twijfelde heel lang of dit wel zo 
belangrijk is, want mijn liefde voor God 
wordt niet anders als ik belijdenis heb 
gedaan. Ik bad veelvuldig om een dui-
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delijk antwoord van God. Toen hoorde ik 
de preek van Paus Franciscus die hij bij 
zijn inauguratie (19 maart 2013) hield. 
Hij zei onder andere: “Ik wil er zijn voor 
álle gelovigen, want er is maar één ding 
wat we moeten doen met z’n allen en 
dat is Christus belijden.” Dat is voor 
mij het zetje geweest om belijdenis te 
doen. Ik dacht ‘Dank je wel God, een 
betere aansporing had ik niet kunnen 
krijgen.’

Op welk moment in je leven was je 
het meest enthousiast?
Het dopen van onze kinderen. Het 
krijgen van de kinderen hebben wij 
ervaren als een Godsgeschenk. Dat 
wilden we zo graag kenbaar maken 
aan iedereen om ons heen. We heb-
ben iedereen uitgenodigd bij de doop-
dienst. Er kwamen toen ook hier uit De 
Valk mensen. Het was echt een feest 
met God en iedereen om ons heen. 

Heb je een lijfspreuk?
Nou weet je, mijn valkuil is dat ik wel 
eens kan blijven hangen in ‘als ik dit 
gedaan had dan …’. Ik blijf dan maar 
twijfelen, maar mijn oma zei altijd: ‘Als 
hadden komt, is hebben te laat’ en ‘als 
je alles van tevoren weet, kan je met 
een dubbeltje de hele wereld rond’. Ik 
heb daar veel aan als ik weer eens in 
zo’n bui zit. Er is een oude smeekbede 
die aan verschillende wijsgeren wordt 
toegeschreven waaraan ik me vasthoud 
als ik gestrest ben of me teveel zorgen 
maak en die is: ‘Geef me de rust din-
gen te accepteren die ik niet veranderen 
kan. Geef me de moed dingen te wij-
zigen die wel veranderen kan. Geef me 
de wijsheid, het verschil tussen beide te 
zien.’

Groene kerk

Ja, U maakt alle dingen 
nieuw….

Op zondag 14 maart is er door Micha 
Nederland een gebedsdienst georgani-
seerd voor de schepping en het klimaat. 
Bidden voor de schepping is nodig. Kijk 
maar naar documentaires op TV over het 
afval dat wij produceren, documentaires 
over uitputting van de aarde. Deze do-
cumentaires maken ons bewust van ons 
gedrag, ver weg en dichtbij.

Ook in onze gemeente heeft ds Jacques 
Steenkamp het klimaatgebed gebeden.

Tijdens de landelijke dienst in Utrecht 
werd onderstaand lied gezongen. Een 
lied dat een gebed om ontferming is, 
een lied dat ons oproept om goed voor 
de aarde en de mensen die daarop wo-
nen te zorgen, een lied dat hoop heeft: 
Ja, U maakt alle dingen nieuw…..

Tranen voor de schepping

U bent schepper van de aarde, 
Het water en de lucht. 
Maar ze raken in verval; 
Ja, de mens maakt zoveel stuk. 
U huilt om heel Uw schepping, 
en wij huilen met U mee; 
Heer, ontferm U over ons. 

De bergen en rivieren,
De zeeën en ons land: 
Verbonden met elkaar 
en gedragen door Uw hand. 
U roept ons om te zorgen 
voor Uw schepping en elkaar; 
Heer, ontferm U over ons. 
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De toekomst is verzekerd: 
U maakt alles nieuw! 
De hemel en de aarde; 
Zoals U dat heeft gewild. 
U werkt door onze handen; 
Wij bouwen met U mee. 
Eens wordt alles weer als nieuw... 
Ja, U maakt alle dingen nieuw...

Muziek: Reisgenoten
Tekst: Johan de Jong
Het lied is te beluisteren op: 
https://www.youtube.com/
watch?v=rJ5oNxasfNU

Kerkelijke informatie

Vanuit de PKN
We zitten in de periode van het her-
denken van de bevrijding en de vele 
slachtoffers die de Tweede Wereldoorlog 
gekost heeft. Onder de slachtoffers veel 
Joden, die gedood zijn om ‘wie zij wa-
ren’. Zonder aanleiding zonder schuld. 
In dat verband willen wij de volgende 

berichtgeving van de PKN onder uw aan-
dacht brengen: 
Ds. R de Reuver heeft, als scriba van de 
generale synode van de PKN,  op 8 no-
vember jl. tijdens de jaarlijkse herden-
king van de Kristallnacht een “Verklaring 
over erkenning van schuld ten aanzien 
van het Joodse volk” uitgesproken. In 
de nacht van 9 op 10 november 1938 
begon met de eerste pogrom de moord 
op 6 miljoen Joden. 
 
Citaat ds. de Reuver: “Het is onvoor-
stelbaar hoe groot het verdriet is dat de 
Shoa in de Joodse gemeenschap heeft 
teweeggebracht en hoe diep de pijn die 
de overlevenden hebben gevoeld. Een 
pijn die door de volgende generaties 
wordt meegedragen ervaren.   

De Protestantse Kerk in Nederland wil 
zonder terughoudendheid erkennen dat 
de kerk mede de voedingsbodem heeft 
bereid waarin het zaad van antisemi-
tisme en haat kon groeien.  Eeuwenlang 
werd de kloof in stand gehouden die 
later de Joden in de samenleving dus-
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danig kon isoleren dat ze konden wor-
den weggevoerd en vermoord. Ook in de 
oorlogsjaren zelf heeft het de kerkelijke 
instanties veelal aan moed ontbroken 
om voor de Joodse inwoners van ons 
land positie te kiezen. Dit ondanks de 
daden van ongelofelijke persoonlijke 
moed die, God-zij-dank, ook door leden 
van de kerken werden verricht. 

Tot slot: In de erkenning van dit alles 
belijdt de kerk schuld. In het bijzon-
der tegenover de Joodse gemeenschap. 
Want antisemitisme is zonde tegen God 
en tegen mensen! 

Terugblik classicale 
vergadering Veluwe 16 maart

Hoe vitaal is de gemeente?
Een vooruitblik van tien jaar doet soms 
schrikken. Bij het beroepingswerk blijkt 
dan dat op langere termijn de predi-
kantsplaatsen niet meer te handhaven 
zijn vanwege de krimp van de gemeen-
te. Het beroepingswerk stagneert want 
eerst moet er gesproken gaan worden 
wat het beleid op langere termijn zal 
zijn, wat van belang is voor het ge-
meente-zijn en welke formatie daarbij 
het beste past. 

In de classicale vergadering werd een 
gemeentescan gepresenteerd waarmee 
een beeld gemaakt kan worden wat er 
aan gaven en talenten in de gemeente 
aanwezig is. Deze gemeentescan heet 
nieuw kerkelijk peil, kun je ook zo op in-
ternet vinden. De classicale vergadering 
hoopt dat er gemeenten zijn die bereid 
zijn hiermee aan het werk te gaan. Voor 
de classicale vergadering is het van be-
lang dat gemeenten vitaal blijven en dat 

daarmee het blijven bestaan geborgd is. 
Terugblik classispredikant
Onze classispredikant, dr. Wilbert van 
Iperen, blikte met ons terug op zijn 
eerste periode. Hij gaat rond in de ge-
meenten en bezoekt de kerkenraden en 
de voorgangers. Mooie gesprekken over 
wat hen beweegt, waar het om gaat in 
de gemeente en de zorgen en vreugden 
mogen ook genoemd worden. Hij heeft 
een ontmoeting gehad met een divers 
samengestelde groep jongeren en dat 
smaakte naar meer. Contacten met de 
burgerlijke overheid laten zien dat dit 
op prijs wordt gesteld. Het afgelopen 
jaar was voor het bezoekwerk moeilijk 
en dat vindt hij heel jammer.

En verder…
De broeders Evert van Beek en Dick 
Bootsman zijn herbenoemd als leden 
van het classicaal college voor behan-
deling van beheerszaken. Het financi-
eel jaaroverzicht over 2020 is door de 
vergadering vastgesteld. De classicale 
vergadering hecht aan het goed func-
tioneren van de werkgemeenschappen 
en er is voor elke werkgemeenschap een 
bedrag beschikbaar. Omdat er in 2020 
veel niet kon doorgaan, is er een fors 
overschot.

De classicale vergadering heeft inge-
stemd met het voorstel om te onderzoe-
ken wat er gedaan moet worden om een 
huisgemeente onder te brengen bij de 
classicale vergadering. Het voornemen 
is dat op de vergadering in juni een 
voorstel ligt wat er gedaan moet wor-
den en op welke wijze dat ondersteund 
kan worden.

Gerrit Bok, 
scriba classicale vergadering Veluwe
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Mededelingen

Volgend kerkblad 
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaargang 65 nr. 5 van woensdag 12 mei kunt u 
tot en met woensdag 5 mei 20.00 uur inleveren. Gelieve kopij digitaal aan te leve-
ren per e-mail. Het e-mailadres is: kerkblad@maranathakerk.net. 

Afhalen kerkbladen 
Voor het afhalen van de bundels kerkbladen worden alle bezorg(st)ers verwacht op 
woensdag 12 mei bij de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 - 20.30 uur. 

Agenda

April 
Woe 14 19:00-20:00 Vesper 
 20:00-21:00 Cursus “Leven in de kracht van Jezus” 
Ma 19 19:00-21:45 Premarriage course 
Di 20 19:45-22:00 Ouderlingenberaad 
Ma 26 19:00-21:45 Premarriage course 
Wo 28 19:30-21:00 Doopcatechese avonden 
 20:00-21:30 Cursus “Leven in de kracht van Jezus” 

Mei 
Wo 05 19:30-21:00 Doopcatechese avonden 
Vr 07 09:00-10:00 Gebedsgroep vrijdagochtend 
Ma 10 19:00-21:45 Premarriage course 
Di 11 19:30-22:00 Vergadering grote kerkenraad 
Woe 12 19:00-20:30 Vesper 
 20:00-21:30 Cursus “Leven in de kracht van Jezus” 
Do 13 09.30-11.00 Hemelvaartsdienst 
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Gebed na Pasen

Heer Jezus, onze Verlosser
U liet Uw lichaam breken voor ons

wees bij de mensen wier lichaam hen nu in de steek laat
heel hen, troost hen, draag hen.

U werd een uitgestotene voor ons
wees bij hen die buiten staan

aan de randen van de maatschappij
aan de grenzen van Europa

in gebieden waar hulp, voedsel en hoop schaars zijn.
Leer ons wat het betekent ontferming te hebben.

U werd verlaten, de Eenzaamste
laat ons niet alleen.

Maak Uw naam ‘Ik ben’ waar
als er niemand anders lijkt te zijn

U stierf, wees aan de grenzen van ons leven.
Laat ons weten dat U voorbij de dood bent

als we zelf voor de poorten staan
of achterblijven.

U bent de Opgestane.
Geef Uw leven in alle volheid.
Laat ons drinken van Uw bron

zodat we diepe teugen lucht kunnen nemen
en uit kunnen delen.

Want we leven uit die hoop:
Dat U als eerste opstond uit de dood

zodat wij weten dat het beste nog moet komen.
U heeft het laatste woord. 

Wij prijzen Uw naam.

Amen
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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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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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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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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


