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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

Een brief aan vreemdelingen
Ik woonde onlangs een online conferentie bij die werd georganiseerd door de 
Bond van Nederlandse Predikanten. Het thema ging over de Israëlieten die in 
ballingschap waren en hoe ze nog steeds Gods aanwezigheid als vreemdelin-
gen ervoeren. Vervolgens werd aan de bijna 100 deelnemers de volgende vraag 
gesteld: voel jij je tijdens de pandemie ook een vreemde in je gemeente? 
Natuurlijk zou ik de vraag wat makkelijker kunnen beantwoorden dan de rest 
van de deelnemers, want in principe ben ik buitenlander in Nederland en dan 
ook nog tijdens de pandemie. Normaal contact is moeilijk en mijn hart ver-
langt naar de dag dat ik mensen kan ontmoeten en weer koffie kan drinken met 
medegelovigen na een feestelijke zondagse eredienst.

Ik geloof dat er velen van ons zijn die 
zich ook nog steeds ongemakkelijk voe-
len en zelfs niet welkom in onze eigen 
huizen. We weten het ook niet omdat 
niemand van ons ooit zoiets heeft mee-
gemaakt. En daarom weten we niet 
wat we ermee moeten doen. En het is 
al heel lang aan de gang. Het feit dat 
de coronamaatregelen zo weinig zijn 
versoepeld, heeft ons leven ook niet 
ingrijpend veranderd. De onzekerheid is 
hetzelfde, en we zitten nog steeds net 
zo opgesloten als een maand geleden. 
Dit zijn inderdaad vreemde omstandig-
heden. Geen wonder dat mensen rebels 
en rusteloos worden.
Ik heb 1 Petrus 1 gelezen en het voelt 
voor mij alsof hij rechtstreeks naar ons 
schrijft. Toen hij deze brief begon met 
de woorden: “Aan de uitverkorenen die 
als vreemdelingen verspreid verblijven”, 
had hij net zo goed kunnen zeggen: 
“Aan Gods kinderen die in afzondering 
leven tijdens de lockdown.” Dit bericht 
is voor jou. In jouw vreemde omstan-
digheden.
“Jullie zijn vreemdelingen” is zowat 
het eerste wat Petrus tegen zijn lezers 
zegt, al in vers 1. Hij herinnert zijn le-

zers eraan dat dit niet hun plaats is, en 
dat ze daarom nooit echt thuis kunnen 
komen en hier staatsburger worden. We 
gaan hier nooit bij horen en verdwijnen 
in de massa. Nee, we zijn anders. We zijn 
anders, zegt hij, omdat we zijn geko-
zen. Lang voordat je werd geboren, had 
God je voorbestemd om gered te worden 
door Zijn Zoon Jezus Christus. Het is al 
die tijd zijn plan met jou geweest, lang 
voordat je het wist.
En het maakt je anders. Je hebt een 
unieke identiteit, en daardoor leef je 
ook anders dan de ongelovigen. Hun 
hele leven draait om henzelf, maar jouw 
leven zou een lofzang moeten zijn, zegt 
Petrus. Je bent tenslotte verlost door 
genade en God heeft je een nieuwe be-
stemming gegeven, zo geweldig dat je 
het eigenlijk met één woord zou kunnen 
beschrijven en dat is het woord “verlos-
sing”. 
Dit is waar de schrijver van Hebreeën 
het ook over heeft als hij zegt dat we 
zijn als mensen die reizen. Dit is niet 
ons thuis, we gaan hier gewoon door-
heen. We lopen over de stoffige wegen 
van deze wereld, vaak uitgeput en half 
ontmoedigd, maar als we maar één 
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keer naar boven kijken, kunnen we in 
de verte al de beloofde stad zien waar 
we naartoe gaan. Je bent anders, zegt 
Petrus, en je hebt een andere bestem-
ming.

Het is goed dat Petrus ons er vandaag 
aan herinnert, wanneer de omstandig-
heden hun tol beginnen te eisen. Als je 
jezelf tegen die tijd zelfs zo gevangen 
voelt in jouw omstandigheden, zo opge-
sloten in jouw huis, dat je moeite hebt 
om omhoog te kijken. Dat je de stad 
waar je naartoe gaat uit het oog bent 
verloren. Misschien heb je moeite om 
voorbij deze blokkade te komen, alsof 
het jouw hele bestaan is geworden.
Beste vreemdeling, je moet blij zijn, 
schrijft Petrus, want je hebt een Vader 
in de hemel. Jij hebt al deelgenomen 
aan de zaligheid, omdat Jezus je heeft 
verlost. Je bent al een kind van God en 
je Vader accepteert de volledige verant-
woordelijkheid voor je op deze levens-
reis van jou. Je bewandelt dit pad niet 
alleen.

Daarom moet je nu even wachten, zegt 
Petrus. Zijn exacte woorden zijn: wees 
paraat en waakzaam. Verlies nu jouw 
hoofd niet en ga van de weg af. Vergeet 
nu niet wie jij bent en wat jouw getui-
genis is. Begin er nu niet uit te zien 
en te klinken als de samenleving om je 
heen. Verlies jouw identiteit niet. ‘Wees 
heilig’, zegt Petrus.

Waar nodigt de Heer ons toe uit tijdens 
de lockdown? Wat moeten wij als vreem-
delingen nu doen? Twee dingen, die uit-
eindelijk maar één ding zijn.
De eerste is: leven in eerbied voor de 
Heer. We hebben dit vaak tegen elkaar 

gezegd. Deze lockdown is misschien 
een goed moment om weer met God te 
reizen. We hebben nooit tijd. We heb-
ben het gewoon te druk. Maar dit is een 
unieke kans voor een reis met God. Wees 
stil bij God, verdiep je in Zijn Woord, 
spreek opnieuw tot Hem en leg je leven 
en de weg voorwaarts aan Zijn voeten. 
Ga ergens zitten met jouw geopende 
Bijbel en erken Hem voor wie Hij is. Hij 
is de Heer en Hij heeft de touwtjes in 
handen.
Laat de wereld zien dat je in eerbied 
voor de Heer leeft. Toon ook jouw eer-
bied voor de Heer in de manier waarop 
je omgaat met deze omstandigheden 
waarover je geen controle hebt. Laat 
de mensen door jou zien en horen dat 
je een Vader in de hemel hebt die jou 
liefheeft.

En de tweede uitnodiging, die eigenlijk 
maar een deel is van de eerste: leven in 
liefde. Er zijn misschien niet veel men-
sen om je heen waarvan je kunt houden. 
Misschien ben je zelfs helemaal alleen 
in je huis. Maar je kunt bidden en je 
kunt bellen. Leef zijn liefde uiterlijk. We 
zijn blije vreemdelingen. We zijn ver-
schillend. Dit is een door God gegeven 
gelegenheid om opnieuw te leren elkaar 
in de ogen te kijken en met elkaar te 
praten, te horen wat er in het hart van 
de ander omgaat.

Er komt een dag dat we terugkijken. 
Daar ben ik van overtuigd omdat het 
het ritme van het leven is. We moeten 
onze tijd goed gebruiken. Maak er iets 
positiefs van in jouw geestelijk leven en 
bij je thuis. Een nieuw begin. Alleen jij 
kunt die keuze maken.

Jacques Steenkamp
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Erediensten

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. Libanon
  2. Kerkrentmeesters

Zondag 23 mei
09:30 uur  ds. J. Steenkamp,  1ste Pinksterdag
19.00 uur  Geen dienst
 Collecte: 1. Bijbelcompetitie in Egypte
  2. Kerkrentmeesters   

Maandag 24 mei
09:30 uur  dhr. J. Kroon,   2de Pinksterdag
 Collecte:  1. Bijbelcompetitie in Egypte
  2. Kerkrentmeesters  

Zondag 30 mei
09:30 uur  ds. J. van Slooten  Voorbereiding Heilig Avondmaal
19:00 uur  da. Ria Scheltens-Ritzema Gez. Jeugddienst in Gereformeerde Kerk
 Collecte:  1. Jeugdwerk 

Zondag 6 juni
09:30 uur ds. J. Steenkamp  Viering Heilig Avondmaal
19:00 uur  ds. J. Steenkamp  Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal
 Collecte:  1. Jeugd
  2. Kerkrentmeesters

Woensdag 9 juni 
19.30 uur  dhr. J. Kroon   Vesper

Zondag 13 juni 
09:30 uur ds. Ties Schutte
19:00 uur ds. Alex Brinkman, Zangdienst 
 Collecte:  1. De Herberg
  2. Kerkrentmeesters
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Bij de erediensten

Maandthema mei - We reizen 
met onze gaven

In mei denken we samen na over onze 
reis met God en met elkaar en over wat 
de gaven van de Geest voor ons bete-
kenen. Hoe weet ik dat ik de gaven van 
de Geest heb? En wat voor gave heb ik 
precies - als die er is? Kan ik nog meer 
krijgen als ik ervoor bid?
Het is in deze tijd vóór Pinksteren dat 
het gepast is om na te denken over de 
gaven van Gods Geest. Misschien is dit 
concept van “gaven van de Geest” juist 
in onze tijd actueel geworden. Soms 
gebruiken we het nogal blasé en soms 
vermijden we het onderwerp gewoon om-
dat we denken dat we het niet zo goed 
begrijpen.
Paulus schrijft aan de kerk in Efeze: 
“Gezegend zij de God en Vader van onze 
Heer Jezus Christus, die ons in de he-
melsferen, in Christus, met talrijke gees-
telijke zegeningen heeft gezegend.”(1: 

3). Wat een geweldige zegen. God kan 
ons niet meer gaven geven dan wat Hij al 
heeft gegeven! Het is een onthutsende 
gedachte: God heeft alles gegeven wat 
er te geven is. Dus, naast alles wat we 
al over Hem weten, is Hij ook een vrij-
gevige God.
Er zijn verschillende passages in de Bijbel 
die deze vrijgevigheid van God beschrij-
ven. De bekendste hiervan zijn waar-
schijnlijk Romeinen 12:6-8; 1 Korintiërs 
12 en Efeziërs 4:11-12. (Dit zijn niet de 
enige passages die hiermee te maken 
hebben, maar ze vertellen ons het duide-
lijkst wat de gaven van de Geest zijn.) Uit 
deze passages kunnen we ook een aantal 
gevolgtrekkingen maken: De gaven van 
de Geest zijn een geschenk van God aan 
zijn kerk. Ieder mens ontvangt een gave 
van God - soms zelfs meer dan één. U 
ontvangt nooit een gave van God “voor 
eigen gebruik”; het is u gegeven ter wille 
van de geloofsgemeenschap waarvan u 
deel uitmaakt.Deze gaven worden aan u 
gegeven om andere mensen te dienen. 
Er is geen hiërarchische volgorde in de 
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gaven. De gave van de een is daarom 
niet belangrijker dan die van de ander. 
Als ik mijn gave niet leef, ontneem ik de 
geloofsgemeenschap een deel van Gods 
goedheid. De gaven van de Geest werken 
samen voor hetzelfde doel: de geloofs-
gemeenschap laten groeien. Alle gaven 
zijn ondergeschikt aan de grootste gave: 
liefde. Alle gelovigen hebben de gave 
van liefde ontvangen.
Nu kan de vraag rijzen: welke gaven heb 
ik ontvangen? Er is een eenvoudige ma-
nier om te bepalen of de Heilige Geest 
uw leven onder controle heeft: kijk in de 
spiegel. Dat wil zeggen: evalueer uw ei-
gen gedrag. Daarom maakt de Bijbel on-
derscheid tussen de gaven van de Geest 
en de vrucht van de Geest. De eerste is 
Gods geschenk aan jou, de laatste is het 
resultaat van dat geschenk.
De vrucht van de Geest wordt vaak ver-
keerd begrepen. Als je de bekende tekst 
uit Galaten 5:22 zorgvuldig bestudeert, 
leer je dat je niet beetje bij beetje vrucht 
draagt. Er is ook geen mogelijkheid dat 
de ene persoon de ene vruchten krijgt 
en de andere een andere vrucht. Nee, er 
is nooit sprake van “vruchten”; Paulus 
spreekt van “de vrucht (enkelvoud) van 
de Geest”. En deze vrucht wordt liefde 
genoemd.
Iemand zei ooit: “Waar je passie en de 
behoeften van een ander elkaar kruisen, 
daar kun je je gave gaan zoeken.” Als je 
niet de passie hebt om mensen te onder-
wijzen, zal die behoefte aan je voorbij 
gaan; als je de passie hebt om naar men-
sen te luisteren en voor hen te bidden, 
zullen zulke mensen je pad kruisen.
Het feit dat je geen passie hebt voor 
een bepaald doel, ontneemt je niet de 
verantwoordelijkheid om er iets aan te 
doen. Bijvoorbeeld: als iemand nodig 

is om voor een zieke te bidden, mag je 
nooit zoiets zeggen als: ‘Dit is niet mijn 
taak; vraag het aan iemand anders”.
Laten we Paulus geloven als hij schrijft: 
“Gezegend zij de God en Vader van onze 
Heer Jezus Christus, die ons in de hemels-
feren, in Christus, met talrijke geestelij-
ke zegeningen heeft gezegend.”(Efeziërs 
1:3).
Laten we deze tijd voor en na Pinksteren 
gebruiken om na te denken en te ervaren 
welke gaven God ons ieder heeft gege-
ven. En laten we onze gaven in praktijk 
brengen ter wille van elkaar en onze ei-
gen gemeente, de Maranathakerk. Moge 
God ons hierin zegenen.

Jacques Steenkamp

Stemmen uit het verleden  

Oswald Chambers 
(1874–1917)

‘Zoals er maar één soort menselijk-
heid bestaat, zo is er ook maar één 
soort heiligheid – de heiligheid van 
Jezus. En Zijn heiligheid wordt mij 
geschonken. God brengt de heilig-
heid van Zijn Zoon in mij over en 
ik behoor tot een nieuwe geeste-

lijke orde’

(Uit: Geheel voor Hem)
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Bij de collecten

Donderdag 13 mei, 
Hemelvaartsdag, Kwetsbare 
vrouwen en kinderen sterk 
maken in Oeganda

Moeders zijn de ruggengraat van de 
Oegandese samenleving, maar armoede, 
ziekte en huiselijk geweld maken hun 
leven zwaar. Het jarenlang gruwelijk ge-
weld van het Verzetsleger van de Heer 
laat nog steeds littekens na bij ont-
wrichte gezinnen in afgelegen dorpen in 
Noord-Oeganda. Moeders hebben moeite 
hun kinderen van eten te voorzien en 
naar school te laten gaan. 

De vrouwenvereniging Mothers’ Union 
van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze 
vrouwen om hun grootste uitdagingen 
te overwinnen. Samen werken ze aan 
verbetering. 

Zo vertelt Sylvia: “De zorg voor mijn 
acht (klein)kinderen valt me zwaar. Nu 
ik meer weet over hygiëne hebben ze 
minder last van diarree en malaria. Ook 
kreeg ik zaden voor soja en groenten. 
Nu verbouw ik gezond voedsel en heb 
ik eigen inkomsten. Ik ben nu lid van 
een spaargroep. Mijn man en ik kregen 

relatietherapie.” Zo worden kwetsbare 
gezinnen in Noord-Oeganda sterker.

Met deze collecte steunt u via Kerk in 
Actie het werk van de Mothers’ Union 
in Oeganda. 

Zondag 16 mei 2021, Libanon

Tyrus en Sidon, Marcus noemt deze 
beide Libanese steden in één adem 
(Marc. 3:8). Jezus deed dat ook (Matth. 
11:20).  Het moet vanuit Tyrus en Sidon 
een hele wandeling geweest zijn voor de 
volgelingen van Jezus om naar de sa-
menkomst aan het meer van Tiberias te 
gaan. 

Volgens Google Maps kun je er nu niet 
meer via Noord-Israël komen en moet je 
honderden kilometers omlopen. 

Het vasteland rond Tyrus en Sidon heet-
te destijds Fenicië. Vóór Christus was de 
streek de thuishaven van de welvarende 
Feniciërs, een zeevarend volk dat ceder-
hout, een duurzaam bouwmateriaal, en 
textiel verhandelde. In de 6e eeuw werd 
Beiroet, nu de hoofdstad van Libanon, 
getroffen door een zware aardbeving 
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waarbij 30.000 mensen de dood vonden. 
Sindsdien kent de geschiedenis van deze 
gebieden steeds heftigere religieuze te-
genstellingen en corruptie.

In de 7e eeuw veroverden Arabieren het 
gebied, dat al sinds de 1e eeuw voor 
christus  tot het Romeinse rijk hoorde.  
Die Arabieren, de Omajjaden, stichtten 
de stad Anjar in de Beekavallei. toen 
de belangrijkste stad van het land. Zij 
waren overigens vrij tolerant tegen-
over christenen. Dat veranderde toen 
een Turkse heerser, die ook de Heilige 
grafkerk in Jeruzalem verwoestte, het 
roer overnam. Libanon lag op de door-
reisroute van de kruisvaarders naar 
Jeruzalem. Het land werd een speelveld 
van verschillende machten. De christe-
lijke Maronieten verzette zich openlijk 
tegen het Turkse bewind en tenslotte 
kwam Frankrijk tussenbeide, waarna het 
land een semi-autonome status kreeg 
en onder Frans protectoraat kwam. In 
de nieuwe grondwet van 1926 gaven de 
Fransen de christenen een meerderheid 
in het parlement: 6 christenen tegen 5 
moslims. Verder moest de president een 
christen zijn, en de premier een moslim. 
Ook werd in de grondwet geregeld dat 
de president zijn veto mocht uitspreken 
over elke beslissing van het parlement. 
Sinds 1943 is Libanon een onafhan-
kelijke republiek, maar ook de recente 
geschiedenis kent tal van interne con-
flicten. 

Rust in het Midden-Oosten is van be-
lang voor Europa en Nederland. Qua po-
litieke stabiliteit, sociaal-economische 
ontwikkeling en veiligheid is er op dit 
moment in Libanon heel veel te wensen 
over. Hagop Akbasharian, de voorgan-

ger van onze zustergemeente In Anjar, 
die samen met zijn vrouw Nanor ook de 
christelijke school en het bijbehorende 
internaat leidt, liet ons begin mei het 
volgende weten: ‘De situatie in Libanon 
gaat bergafwaarts met 85 % inflatie en 
meer dan 400% stijging van de voed-
selprijzen. Velen hebben moeite om aan 
medicijnen te komen of kunnen deze 
zich niet veroorloven. We doen wat 
we kunnen om gezinnen te helpen om 
voedsel en medische hulp te krijgen. 
Mei is de maand waarin er extra aan-
dacht wordt gegeven aan het internaat, 
elke zondag wordt er voor de familie van 
de kinderen die hier verblijven gebeden’. 
We blijven Hagop en de zijnen hierbij 
ondersteunen. Uw gaven en gebeden 
worden zeker op prijs gesteld.

Pinksteren 23 en 24 mei 2021, 
Bijbelcompetitie in Egypte 
stimuleert bijbellezen

In Egypte hebben veel christelijke ge-
zinnen geen geld voor een eigen bij-
bel. Dankzij de bijbelcompetitie van 
het Egyptisch Bijbelgenootschap voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar, kunnen 
kinderen toch de bijbelverhalen lezen. 
Ieder jaar delen ze via de kerken losse 
bijbelboeken uit, met een aantal vragen 
bij elk hoofdstuk. De kinderen kunnen 



“Rond de Maranathakerk”

12 mei 2021 11

de vragen niet beantwoorden zonder de 
hoofdstukken te lezen en moeten daar-
bij hun ouder(s), broer of zus om hulp 
vragen. Zo gaat de hele familie aan de 
slag met de Bijbel. De competitie wordt 
afgesloten met een groot festival op 
verschillende plekken in Egypte. Elke 
kerk komt er met een kindergroep naar 
toe voor een wedstrijd over wat de kin-
deren thuis hebben geleerd.

Zondag 30 mei 2021, Jeugd
Juist nu we niet wekelijks bij elkaar kun-
nen komen in de kerk, is het belangrijk 
om de jeugd aan onze kerk te binden. 
Taakgroep Jeugd heeft hier zijn handen 
aan vol. Samen met de Jeugdouderling 
en Jeugddiaken worden activiteiten 
ontplooid voor onze jeugd. Dit is niet 
mogelijk zonder uw bijdrage.

Zondag 6 juni 2021, Heilig 
Avondmaal, de Herberg

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg 
wil als verlengstuk van de plaatselijke 
kerkelijke gemeente een tijdelijk huis 
en geestelijke begeleiding bieden aan 
individuele gemeenteleden die, om wat 
voor reden dan ook, even afstand willen 
nemen van hun woon/werksituatie en 
zich willen bezinnen op levensvragen. 

Daarbij kunnen psycho-sociale proble-
men een rol spelen.

De Herberg is in 1993 geopend op ini-
tiatief van de IZB, in samenwerking 
met 300 diaconieën en met de Generale 
Diaconale Raad van de toenmalige 
Nederlandse Hervormde Kerk. Sindsdien 
wordt de Herberg door veel meer diaco-
nieën gesteund, afkomstig uit de breed-
te van kerkelijk Nederland.

Pastoraat

In Memoriam – Guustaaf 
Maarten Meesters

Een bijzonder overlijdensbericht ging in 
april door Lunteren: ‘Guus is overleden.’ 
Deze bekende Lunteraan overleed op 17 
april jl. op de leeftijd van 67 jaar. Velen 
wisten, toen ze over zijn sterven hoor-
den, gelijk over wie dit ging, want Guus 
was zeker geen onbekende in ons dorp. 
De meeste kans om Guus te ontmoeten 
was in de kantine van V.V. Lunteren, bij 
een uitvoering van fanfareorkest KNA of 
in de kerk. Met betrekking tot dat laat-
ste was Guus iemand die niet begrensd 
werd door kerkmuren. In het verleden 
liep hij, na een zondagse eredienst in 
de Oude Kerk, vlug naar boven. Eenmaal 
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boven kroop hij, met toestemming van 
de betreffende organist, achter de kla-
vieren om daar even de toetsten te be-
roeren. Voor muziek kwam Guus z’n bed 
uit en alles wat muziek was kon op zijn 
enthousiaste instemming rekenen. 

Donderdag 22 april jl. werd er een af-
scheidsdienst in de Maranathakerk ge-
houden; deze dienst werd geleid door 
broer Jeep. Samen met andere familie-
leden en medewerkers van de Bongerd 
werd Guus in woord en muziek herdacht. 
Bijzonder ontroerend was de zang van 
Jannie van Dijk, zij zong ‘Veilig in Jezus’ 
armen’. Het leven van Guus werd o.a. als 
volgt door de familie gememoreerd: ‘Na 
het overlijden van onze vader kwam 
onze moeder in Bennekom wonen. Zo 
kon Guus geplaatst worden in Lunteren 
op de Bongerd. Vanaf 1982 heeft hij hier 
gewoond. 

Dit bleek al snel een hele goede combi-
natie . Guus kon in deze gemeenschap 
zijn interesses meer dan kwijt. Dol op 
mensen, waren de kerk, het verenigings-
leven, de middenstand op loopafstand 
te bereiken en werd hij een gezien 
mens. Net als ieder moest hij ook wel 
eens gecorrigeerd worden, zo ook in de 
Maranathakerk. Hij heeft hier alle ritu-
elen intens beleefd. Hij vond bidden en 
zingen vanzelfsprekend en deed dit vol 
overgave op een geconcentreerde wijze. 
Hij heeft hier ook catechisatie gevolgd. 

De laatste vier jaren zette een dementie-
proces in. Hij belandde in een rolstoel en 
alle looproutes werden korter en korter. 
Hij is altijd met zorg en in liefde op de 
Bongerd begeleid. Zo ook in de laatste 
fase. Hij is te midden van liefde in vrede 

van ons heengegaan op hoge leeftijd.’ 
Na de dienst is het lichaam van Guustaaf 
Maarten Meesters begraven in zijn ge-
boorteplaats Kampen, daar wacht hij op 
Gods nieuwe dag! Correspondentieadres: 
fam. Meesters, Merwedekade 258, 3522 
JP,  Utrecht.

In Memoriam – Teunis Pieter 
Kooij

Op maandag 26 april jl. overleed de 
heer Teunis Pieter Kooij (Engweg 24) 
op de leeftijd van 87 jaar. Een aantal 
jaar geleden kreeg hij te horen dat hij 
de ziekte Parkinson had. Deze ziekte 
zorgde ervoor dat Teun, door de jaren 
heen, veel van zijn mobiliteit en vitali-
teit moest inleveren. Gedurende de lan-
ge ziekteperiode was er in toenemende 
mate verzorging nodig. Het steeds meer 
afhankelijk zijn van anderen was een 
groot verschil ten opzichte van zijn ge-
zonde jaren als man, echtgenoot, vader 
en overgrootvader. 

Als geboren Tukker (Enschede) bleek hij 
een grote voorliefde te hebben voor ‘het 
water’. Deze voorliefde was onlosmake-
lijk verbonden met zijn familiegeschie-
denis. Op een schilderij in de woonka-
mer aan de Enweg is een schip op volle 
zee te zien; dit schip was het schip van 
zijn grootvader. Zelf ging hij varen op 
de grote vaart en voer hij de wereld 
over. Maar varen deed Teun uiteindelijk 
toch het liefst in een eigen gebouwde 
boot. Hij heeft er maar liefst vier ont-
worpen en gebouwd, waarvan de laatste 
ook het grootst was. Tijdens mijn eerste 
ontmoeting met hem in 2018 toonde hij 
mij het album waarin het hele bouwpro-
ces terug te zien was. Een indrukwek-
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kende prestatie! Indrukwekkend was 
het tevens om te zien hoe Teun, zonder 
‘klaagzang’ met zijn toenemende fysieke 
beperkingen omging; hij wist zich hierin 
gesteund door zijn vrouw Leny. In haar 
vond hij een echte ‘tegenover’. 

Toen ze op 16 juni 1989 elkaar lief-
de en trouw beloofden klonken er 
Bijbelwoorden uit Genesis 2: ‘En de Here 
God zeide: het is niet goed dat de mens 
alleen zij, Ik zal hem een hulp maken 
die bij hem past’ (v.18). In zijn vrouw 
Leny vond Teun veel onvoorwaardelijke 
liefde en steun. Toen er meer tijd voor 
ontspanning kwam reisden ze naar verre 
oorden. De vele fotoboeken en attribu-
ten getuigen van dat wat ze ver van huis 
zagen en ontdekten. Dichtbij huis waren 
ze, sinds hun komst in Lunteren, trouw 
betrokken bij de Maranathakerk. Teun, 
als een echte doener, stak zijn handen 
uit in de bazarcommissie. Het organise-
ren van de jaarlijkse bazar, samen met 
vele andere vrijwilligers, kon je gerust 
aan hem overlaten. 

Deze en vele anderen herinneringen aan 
Teun hebben we op dinsdag 4 mei jl. ge-
deeld in een afscheidsdienst die gehou-
den werd in uitvaartcentrum Lambalgen 
te Scherpenzeel. Het gezin sprak per-
soonlijke woorden en samen lazen we 
over de storm op het meer (Marcus 4:35-
41). De lijn vanuit dit Bijbelgedeelte 
naar het leven van Teunis Pieter Kooij 
was snel getrokken; hij wist van ruwe 
stormen en van huizenhoge golven die 
over je heenslaan (Psalm 42:8). Die 
golven heeft hij meerder malen van 
dichtbij gezien en dan zeker niet alleen 
in de vorm van water. Maar te midden 
hiervan wist en beleed hij ook: ‘Jesus 

bleibet meine freude’ (J.S. Bach). De 
melodie van dit koraal klonk, op na-
drukkelijke wens van Teun, na de ver-
kondiging op de dag van zijn begrafe-
nis. Na ons samenzijn in de aula hebben 
we het lichaam van Teunis Pieter Kooij 
in de aarde gelegd op begraafplaats te 
Scherpenzeel. Rondom het graf klonk de 
belofte van opstanding en eeuwig leven 
voor een ieder die Jezus aan boord van 
zijn of haar levenschip heeft. Met Hem 
aan boord zijn we veilig in de storm 
en komen we gegarandeerd, vroeg of 
laat, Thuis. De troost van de opgestane 
Christus wensen we Leny en het hele ge-
zin van harte toe. Correspondentieadres: 
Engweg 24, 6741 CZ, Lunteren. 

Cock Kroon

Geboortebericht
Op 6 april j.l. werd in het gezin van 
Robbin en Sylvia Beukhof een doch-
tertje geboren: Estée Liva Cornelia. 
Estée is het zusje van de trotse broers 
Fender en Midas. Sinds vorig jaar wo-
nen Robbin en Sylvia met hun gezin aan 
de dr. Kimmijserlaan waar ze met volle 
teugen genieten van hun mooie woon-
omgeving. Na een pittige zwangerschap 
mochten ze op die 6e april Estée be-
groeten. Kort maar krachtig verwoorden 
ze hun dankbaarheid met:
zo lief, zo klein, zo uniek, zo bijzonder, 
Gods wonder
Namens de Maranathagemeente heten 
we Estée van harte welkom in ons mid-
den en we wensen jullie als gezin Gods 
rijke zegen toe.

55 jaar getrouwd
31 maart jongstleden waren Hans en 
Brandje Maasse-van Engelenhoven 55 
jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen 
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bij de oma van Brandje aan de Hulweg. 
Hans die een oogje had op Brandje 
maakte haar op zondag het hof bij de 
Hervormde Kerk in Wekerom, waarna de 
vonk oversloeg. 

Na hun trouwen gingen zij aan de 
Hulweg inwonen bij de vader van Hans, 
die zijn moeder al jong moest missen. 
Ook Brandje miste op jonge leeftijd een 
van haar ouders: haar vader overleed een 
half jaar voor hun trouwen. Ze verhuis-
den eerst naar de dr. A. Kuyperstraat, 
en later naar de Vaarkamper Engweg nr. 
65. Dit is sindsdien altijd hun thuis ge-
bleven. 

3 kinderen kregen zij: een zoon en 
dochter aan de Hulweg, later nog een 
zoon. Hans was vrachtwagenchauffeur, 
Brandje zorgde voor het gezin. Nu rom-
melt Hans in de schuur en is hij imker. 
Brandje is vrijwilligster bij `s Heerenloo 
en de Honskamp. Ze zijn doeners van 
het type ‘doe maar gewoon, dan doe je 
al gek genoeg.’ Ondertussen zijn zij ge-
zegend met 8 kleinkinderen en 4 achter-
kleinkinderen. 

Toen William, hun kleinzoon, 4 jaar ge-
leden verongelukte, brak een verdrietige 
tijd aan. Het leverde ook geloofsvragen 
op. Deze vragen betekenden niet het 
einde van hun geloof. Het maakte dat 
Brandje juist op zoek ging naar ant-
woorden. Bij de Alpha-cursus. Behalve 
een verdieping van haar geloof heeft zij 
er waardevolle contacten aan over ge-
houden. 

Hun trouwtekst was 1 Kron. 28: 9a: ‘Ken 
de God uws vaders en dien Hem met een 
volkomen hart en met een willigen ziel.’ 

Hoe mooi is het dan om samen te mogen 
ontdekken dat het vers ook een belofte 
herbergt, namelijk: ‘Als je Hem zoekt, 
zul je Hem vinden. ‘’

25-jarig huwelijksjubileum
Op 25 april j.l. waren Hans en Reinate 
Klomp, Kastanjelaan Oost 14A vijfen-
twintig jaar getrouwd. Dit actieve echt-
paar is zeker niet onbekend in onze 
Maranathagemeente. Zo kennen we 
Hans als enthousiast trompettist tijdens 
Paas- en Kerstdiensten en samen met 
Reinate neemt hij deel aan een gemeen-
tegroeigroep.

Reinate kennen we als medewerker in de 
kindernevendienst, Follow me, pastoraal 
medewerker en sinds vorig jaar als sec-
tieouderling.

Dit jaar stond in het teken van vele ju-
bilea binnen het gezin: naast natuurlijk 
hun zilveren huwelijksjubileum werd 
Hans 50, was hij 25 jaar aan de zaak 
en 40 jaar bij KNA. Uitgebreid kon al-
les niet gevierd worden maar samen met 
hun kinderen Hidde, Anke en Dieke en 
wat naaste familieleden hebben ze ge-
zellig stilgestaan bij hun huwelijksjubi-
leum.

In die 25 jaar zijn er naast veel mooie 
momenten ook zorgen geweest, zoals 
het op betrekkelijk jonge leeftijd over-
lijden van enkele familieleden.

Bovenal overheerst bij Hans en 
Reinate de dankbaarheid voor die 
25 jaar samen, wat zich uit in hun 
trouwtekst uit 1 Korinthe 13: “Ons 
resten geloof, hoop en liefde, maar 
de grootste daarvan is de liefde” 
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Namens de Marananthagemeente van 
harte gefeliciteerd met jullie huwelijks-
jubileum en Gods zegen gewenst voor 
nog een hele mooie periode samen.

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 ge-
val 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. 
 
Kortgeleden kwamen dhr. Aart Romijn 
en mevr. Riet Romijn – Kardol vanuit 
Ede in Lunteren wonen (Hillegondalaan 
9, 6741 DP); deze verhuizing ging ge-
paard met de nodige zorgen omtrent de 
gezondheid van Riet. Zij ondergaat mo-
menteel chemokuren en werd ook nog 
positief getest op corona. Een bemoedi-
gende groet vanuit ons midden aan hun 
adres zal hen beiden zeker goed doen. 
Dhr. M. van de Lagemaat (Valkseweg 
17, 6741 ZK) moest in de achterlig-

gende tijd noodgedwongen verhuizen in 
verband met toenemende dementie. Na 
zijn tijdelijke opname elders heeft hij 
recent een permanente plek gekregen in 
Zorgcentrum Norschoten (Klaverweide 
1, 3773 AW Barneveld). Een kaartje ter 
bemoediging zal hem zeker goed doen. 

Onlangs is bij Jip Leppers, Dorpsstraat 
69a, slokdarmkanker geconstateerd. 
Vanaf 10 mei ondergaat hij 5 weken lang 
chemokuren en bestralingen. Eventueel 
volgt daarna nog een operatie.

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. 
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).

In De Pleinen te Ede woont mevr. H. 
Brinks – Vincent (Pollenstein 174, 
H184, 6714 DH).

De liefde gaat ons voor
van den beginne;
zij is een lichtend spoor,
een vuur van binnen dat straalt.
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De hoop die in ons is
en ons doet leven,
dat is een erfenis
om door te geven
voorgoed.

Wij houden ons bereid
om te ontvangen
de Geest die ons geleidt
en ons verlangen 
vervult.
(Joke Ribbers, lied 829, nieuwe liedboek)

Uit de kerkenraad

Uit het ouderlingenberaad

Dopen of opdragen
In het laatste ouderlingenoverleg is nog 
eens onder de aandacht gebracht dat in 
onze gemeente ook de mogelijkheid be-
staat om een kindje te laten opdragen 
in plaats van dopen.

In het kerkblad van 6 september 2017 
verscheen daarover een artikel van de 
hand van ds. Jaap Hansum. Dit artikel 
willen we hieronder nog eens weergeven. 
Binnen onze gemeente hechten we van-
ouds grote waarde aan de kinderdoop, 
waarbij de kinderen – op grond van het 
geloof van hun ouders – deel gaan uit-
maken van de gemeente van Christus.
Zoals u zich wellicht herinnert heeft de 
kerkenraad in het recente verleden na 
zorgvuldige bezinning en raadpleging 
van de gemeente besloten dat we bin-
nen onze gemeente de mogelijkheid wil-
len openen voor ouders om vanuit hun 
geweten en overtuiging de keus te ma-
ken voor volwassendoop en hun kindje 
daarom willen laten opdragen en het 

zo Gods zegen te laten ontvangen. Dit 
moment van opdragen is niet bedoeld 
als afschaffing van de doop maar meer 
als het uitstellen van de doop tot het 
moment dat het kind is opgegroeid en 
onder de zegen van God zelf een keuze 
kan en wil maken om als volwassene te 
worden gedoopt.
Het opdragen van een kindje gebeurt 
samen met de doop van een aantal an-
dere kinderen.
Als kerkenraad realiseren we ons dat 
hier binnen onze gemeente verschillend 
over zal worden gedacht en dat sommi-
gen hieraan zullen moeten wennen. We 
hopen dat we elkaar op dit punt in lief-
de de ruimte kunnen en willen gunnen 
die er in de wijdere christelijke traditie 
door de eeuwen heen is geweest om kin-
derdoop en volwassendoop (gekoppeld 
aan een zegenmoment op weg daarnaar 
toe) naast elkaar te laten bestaan als 
kostbare uitingsvormen van de onvoor-
stelbare goedheid en genade die er is in 
Gods hart voor al Zijn mensenkinderen.
Voortaan zullen we dus ook spreken van 
doop- en opdrachtcatechese.

Uitnodiging om 
belijdeniscatechese te volgen

Geloofsbelijdenis afleggen in de chris-
telijke gemeente is een persoonlijk en 
belangrijk moment op de weg van het 
geloof. Tijdens het volgen van belijde-
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niscatechese sta je stil bij wie je bent 
(ik ben gedoopt), aan wie je behoort 
(Jezus Christus) en wie om je heen staat 
en jou ondersteunt (de gemeente als 
een geloofsgezin). Het volgen van deze 
catechese en het in het openbaar uit-
spreken van je ja-woord aan God helpt 
je om je geloof vorm te geven, te ver-
sterken en te vieren.

Wat is geloofsbelijdenis niet?
•	 Dit	is	geen	tweede	lidmaatschap,	de	

doop is de enige opname in de fami-
lie van het geloof.

•	 Dit	is	niet	de	voltooiing	van	de	ca-
techese, want wij geloven in levens-
lang leren.

•	 Het	 is	 niet	 het	 verwerven	 van	 be-
paalde rechten in de kerk.

Wat is de waarde van geloofsbelijdenis?
•	 Oriëntatie	-	Waar	kom	je	vandaan	en	

waar ga je heen?
•	 Identificatie	-	Met	wie	reis	je?
•	 Bevestiging	 -	Wie	 je	bent	en	welke	

beloften je kunt nakomen.

Vandaar de uitnodiging, aan jongeren 
en ouderen om in de Maranathakerk het 
geloof te belijden. Hiervoor willen we 
graag in onze gemeente ruimte creëren. 

We beginnen, afhankelijk van de moge-
lijkheden i.v.m. Covid-19, waarschijnlijk 
eind september/begin oktober en willen 
dan twee keer per maand bij elkaar ko-
men om samen over ons geloof te pra-
ten. 

Als uitgangspunt nemen we hiervoor de 
Bijbel en daarnaast ook materiaal dat 
ons helpt om het geloofsgesprek te voe-
ren. Op die manier hopen we dan toe te 

groeien naar het moment van de belij-
denisdienst. 

Ik zie er naar uit om deze reis met jou 
en u te maken. Laat het mij gerust per 
e-mail of telefonisch weten als je inte-
resse hebt. 

Jacques Steenkamp - predikant@mara-
nathakerk.net

Bedankt
Om een levende gemeente tot eer en 
opbouw van Zijn Koninkrijk te kunnen 
zijn, kunnen we niet zonder vrijwilli-
gers. Daarom wil ik heel graag alle vrij-
willigers danken  voor uw en jouw inzet.
Het afgelopen jaar hebben we een heel 
bijzonder jaar en seizoen achter de rug. 
Situaties waarvan we niet konden be-
denken dat het voor zou komen waren 
aan de orde van de dag. Inclusief het 
overschakelen naar online erediensten.
Ondanks deze ingewikkelde keuzes heb-
ben heel veel gemeenteleden zich voor 
onze gemeente, voor ons dorp, voor 
onze buren, voor ons kerkgebouw, voor 
onze medegelovigen en medeongelovi-
gen en voor al die anderen die het nodig 
hadden, ingezet. 

Als voorzitter van onze mooie gemeente 
wil ik u, zo aan het einde van dit sei-
zoen, hiervoor heel erg hartelijk dan-
ken. Uw inzet is misschien niet voor 
eenieder zichtbaar, maar weet dat niets 
voor Hem onzichtbaar is. Dank voor uw 
creatieve ideeën, voor uw en jouw inzet 
naar vermogen. Weet dat we heel erg blij 
en dankbaar zijn voor zo’n grote groep 
actieve gemeenteleden. Met elkaar kun-
nen en zijn we gemeente en mogen we 
er voor elkaar en die ander zijn.
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Als vrijwilliger ben je vaak een lichtpunt 
op jouw plek en ben je van onschatbare 
waarde. Je inzet zorgt voor warmte en 
belangeloos ben je er ten gunste van de 
ander, tot opbouw van Zijn Gemeente en 
tot eer en glorie van Hem.

Vera Hogewoning 
Voorzitter kerkenraad Maranathakerk 

Lunteren

Open-Kerk in combinatie met 
schilderijen in de maanden 
mei - juni

Al enige tijd staan de kerkdeuren van 
de Maranathakerk op dinsdagochtend 
(10.00 uur – 12.00 uur), donderdag-
avond (19.00 uur – 20.00 uur) en vrij-
dagochtend (10.00 uur – 12.00 uur) 
open. Een ieder die wil kan binnenlo-
pen. In de kerkzaal is genoeg ruimte om 
even stil te worden (Psalm 62); daar-
naast is er de mogelijkheid om iets in 
het voorbedeboek te schrijven of gebed 
te vragen. Ook kunt u, indien gewenst, 
een gesprek(je) aanknopen met de aan-
wezige gastheer of gastvrouw. 

In de maanden mei en juni is er tevens 
de gelegenheid om een aantal schilderij-

en over de ‘Ik ben’ uitspraken van Jezus 
te bekijken. Deze acht schilderijen zijn 
geschilderd door ds. Sjaak Maliepaard 
(Barneveld) en ze zijn zeker de moeite 
van het bekijken waard. Ook dit kan 
een goede reden zijn om de ‘kerkdrem-
pel’ weer eens over te komen of iemand 
uit te nodigen om mee te gaan naar de 
‘Open-Kerk’. U bent welkom! 

De kerk moet sterven!
Degenen die mij een beetje kennen vin-
den misschien wel dat de bovenstaande 
titel niet bij mij past en wellicht ook 
een tikkeltje provocerend is. Beiden zijn 
waar, maar toch pas ik de titel niet aan. 
Dit heeft te maken met iets wat ik kort-
geleden zag en las. 
In de dagen voorafgaande aan Pasen 
fietste ik, in het teken van bezinning, 
een aantal dagen door het Noorden 
van het land. Via de Nieuw IJsselburg 
passeerde ik Zwolle en ging ik, met de 
wind in de rug en de zon op mijn ge-
zicht, naar een gedeelte van Nederland 
waar rust en ruimte nog in overvloedige 
mate aanwezig is. Toen ik, op de tweede 
dag van de retraiteroute, ook eenmaal 
Winschoten voorbij was kwam ik in een 
gebied dat ‘de graankolonie’ wordt ge-
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noemd. Bomen en bossen zijn daar ver 
in de minderheid. Zo ver het oog reikt 
liggen er akkers waarop, naarmate de 
zomer dichterbij komt, het graan groeit 
tot aan de oogst in augustus. Op het 
moment dat ik tussen de akkers door-
fietste was er van groei nog niets te be-
speuren, laat staan van gerijpt graan. 
Wel zag ik op de akkers tractoren rijden 
die bezig waren om de grond klaar te 
maken voor het zaaien. Dat wat ik zag 
was de les uit Johannes 12: die akker-
bouwers zaaien in hoop terwijl zij weten 
dat elk graankorrel die de donkere aarde 
ingaat eerst moet sterven voordat zij 
vrucht kan voortbrengen. 
Met dit beeld op mijn netvlies dacht ik 
aan de kerk. Ik houd van haar en ik kan 
ook niet zonder haar. Maar ik signaleer 
ook een gevaar bij mezelf en bij ande-
ren om, uit liefde voor de kerk, haar te 
koesteren en te bewaren voor kaalslag, 
krimp en uitsterven. Om dit te voor-
komen gaan we haar, uit angst voor 
verlies, koesteren, conserveren en mis-
schien ook wel restaureren. Deze werk-
wijze past wel bij een museum maar niet 
bij de kerk van Christus. In musea wordt 
er in principe altijd terugblikt op dat 
wat er, korter of langer geleden, was. 

Deze houding moet de kerk vreemd zijn, 
want zij kijkt niet alleen achterom maar 
met name vooruit, naar Wie komen gaat. 
Het coronavirus kan in deze ons ook 
goed doen. Zij dwingt ons om de kerk 
uit handen te geven. Dit loslaten heeft 
iets van sterven. Dat doet pijn en maakt 
onzeker. Maar juist door middel van dit 
stervensproces kunnen er nieuwe, mooie 
en andere vruchten tevoorschijn komen. 
Niet doordat wij het een en ander (re)
organiseren maar omdat de Heer van de 

Kerk leeft (Openbaring 1:17-18). In het 
licht van Zijn dood en opstanding zeg-
gen we in geloof en hoop: Een stervende 
kerk is een wervende kerk! 

Cock Kroon 

College van Diakenen

Verantwoording
Collecten
07-03 Kerk in Aktie € 518,50
 (Noodhulp Ethiopië)
10-03 Red een Kind  € 292,00
14-03 Open Doors  € 583,58
21-03 Kerk in Aktie  € 491,11
 (Indonesië)
28-03 Schoenendoosaktie € 107,00
 (via CvK naar Jeugd)

Inclusief diverse giften:
voor  Ethiopie € 75,00
voor  bloemenpotje € 75,00
voor  Ethiopie € 50,00
voor  Red een Kind/Open Doors 
   € 50,00
voor Diaconie - 3x € 50,00

Via Cock Kroon: € 50,00 voor Diaconie.
Namens de Diaconie, hartelijk dank voor 

deze stortingen.
H.v.Hierden, Penningmeester.

College  Kerkrentmeesters

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.
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De collecte voor het nieuwe doel gehou-
den op 28 maart 2021 heeft € 174,65 
opgebracht.

De tussenstand komt hiermee op 
€ 373,25.
De volgende derde collecte wordt ge-
houden op 30 mei. 

Namens College van Kerkrentmeesters 
hartelijk bedankt voor uw gaven in welke 

vorm dan ook.
Henk van Voorst, penningmeester

Collecten
De volgende collectes zijn ontvangen in 
de maanden maart en april  2021.
28-03    € 486,08
02-04    € 138,30
04-04    € 354,87
05-04   € 75,20
11-04   € 360,26
18-04   € 429,26

In de afgelopen periode hebben wij 
de volgende giften mogen ontvangen.
Tijdens bezoek via de heer Kroon giften 
van € 50, € 22, € 20 en € 15 en via de 
heer Hazeleger € 100 en een gift van 
€ 20. 

Via de bank ontvingen wij een gift van 
€ 250 voor algemene middelen en een 
gift van €50 naar aanleiding van een 
bezoek van de heer Kroon.

Hartelijk dank voor de collecten en de 
giften,  die wij op verschillende manie-

ren hebben ontvangen. 

Namens College van Kerkrentmeesters, 
Henk van Voorst, penningmeester

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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Taakgroep Jeugd

Gevraagd:
Voor de kinder/jeugdruimte in de kelder 
willen we graag nieuwe steigerhouten 
tafels aanschaffen.

Onze vraag is of er iemand uit de kerk 
deze kan maken? Graag zouden we met 
u/jou in contact komen!

Namens de keldercommissie:
Alinda en Suzanne

famjmostert@kpnmail.nl 
suzannehardeman@hotmail.com

Vorming en Toerusting

Maak kennis met…
Henk van Polen (1929)

Hij geeft me wat ik nodig heb, elke 
dag. 

Ik ben geboren op een boerderij in 
Nijkerkerveen en leerde mijn vrouw 
Willy kennen toen we beide 16 jaar wa-
ren. Samen met mijn broer hield ik de 

boerderij draaiende want mijn moeder 
was plotseling weduwe geworden. Op 
mijn 18e moest ik in militaire dienst 
naar Indonesië en kwam als bijna 21 ja-
rige terug, eigenlijk nog een snotneus. 
Ik heb daar te veel meegemaakt om te 
vertellen en ‘nazorg’ bestond helemaal 
niet; we kregen 200 gulden, ‘een schop 
onder onze kont’ en het Rijk heeft nooit 
meer naar ons omgekeken. Alsof er niets 
gebeurd was. Maar met mijn kameraden 
van toen heb ik altijd contact gehou-
den, wij begrepen elkaar en daar hadden 
we veel aan. 

Ik ben altijd bezig geweest, werkte in 
de smederij, in een ijzerwaren zaak, 
ging op pad om machines te slijpen en 
te installeren en hield jarenlang een 
aantal tuinen bij. Op ons 24e zijn we 
getrouwd en in Lunteren komen wo-
nen. Op een ochtend gingen we naar de 
Kapel, waar de Maranathagemeente was 
begonnen samen te komen. Na die eer-
ste ochtend zei ik tegen koster Vliem; 
“zeg maar tegen Dominee Swets dat ‘ie 
er twee leden bij heeft want wij blij-
ven”. Diezelfde week kwam de dominee 
bij ons op bezoek.

Is de MK veranderd?
Laat ik eerst stellen dat we rekening 
moeten houden met de jeugd! Want als 
ik er niet meer ben, hebben we een hele 
nieuwe generatie, dus het is geen com-
mentaar. Maar wat mijzelf betreft gaat 
het me allemaal te snel. Het nieuwe 
liedboek, daar heb ik niet veel mee, 
evenals al die verschillende muziek. Ik 
houd heel erg van kerkorgelmuziek en 
de psalmen en gezangen die we vroeger 
zongen. Jan Hendrik van Schothorst en 
Bert Elbertsen…als die achter het kerk-
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orgel zaten! Dat hoorde ik al vóór we in 
de kerkbank zaten, wat kon ik dáár toch 
van genieten!

Hoe was u betrokken bij de MK?
Lang geleden heb ik met koster Jan 
van Geresteyn de tuin van de kerk en 
de pastorie opgezet en vervolgens vele 
jaren op dinsdag- en vrijdagochtend bij-
gehouden. Ik ging altijd met liefde en 
plezier aan het werk. Het gaf me veel 
voldoening en het koffiedrinken samen 
met andere vrijwilligers was altijd ge-
zellig. Ik hielp met het organiseren van 
de bazar, en het laden en lossen van de 
vrachtwagens met hulpgoederen voor 
Roemenië en Polen. Ik was er gewoon 
en hielp waar ze me nodig hadden, ja, 
dat waren mooie jaren.

U bent 67 jaar getrouwd, wat verbindt 
u en hebt u een tip voor jonge stel-
len? 
Door de trouwbelofte die je naar elkaar 
doet ben je in trouw verbonden. Je 
moet ook soms je mond dichthouden, 
want discussies hebben geen einde. 
Wees tevreden. Tegenwoordig wil men 
alles direct en compleet hebben, maar 
wij hebben vroeger alles door hard wer-
ken bij elkaar gekregen. Halverwege ons 
zestigste kregen we meer vrijheid en ge-
noten erg van uitjes en vakanties, vaak 
samen met anderen. Nu missen we die 
dingen, we zijn beide heel ziek geweest 
en hebben genoeg aan onszelf. Door de 
corona kan er ook niet veel meer.

Aan welke gebeurtenis denkt u liever 
niet terug? 
Mijn vader werd op zijn 39e door één 
klap van een paard doodgeslagen. Mijn 
moeder bleef met zeven kinderen achter 

en mijn broer en ik moesten de boerde-
rij draaiende houden. Toen mijn moeder 
net 80 was, kwam ze onder een auto en 
overleed. Iedereen was op vakantie en 
we moesten hals over kop naar huis. 
Mijn zwager is ook verongelukt. Ja, 
we hebben zat meegemaakt, er zijn al 
zoveel kennissen en vrienden weg, dat 
krijg je als je oud bent. Ik heb nog wat 
broers en zussen, we kunnen nu niet 
meer naar elkaar toe maar bellen elkaar 
geregeld. En gelukkig hebben we twee 
heel trouwe dochters, die regelen veel 
en helpen met alles. 

Van wie hebt u veel geleerd? 
Het meeste heb ik zelf moeten doen. Ik 
heb nooit cursussen gevolgd, maar gaf 
mijn ogen goed de kost en was niet te 
beroerd om te luisteren en het mij zelf 
zo aan te leren. Aan werken gaat geen 
mens dood.

Wat hoopt en verwacht u voor de toe-
komst voor de MK? 
Doordat ik veel bij de kerk werkte, zag 
en hoorde ik veel. We hebben een hele 
hoop armoe gehad en daar heb ik veel 
last van gehad, maar gelukkig is dat 
voorbij! Ik hoop dat de Gemeente mag 
blijven groeien. Op een van de inloop-
ochtenden ben ik op mijn scootmobiel 
naar de kerk gereden en maakte kennis 
met de nieuwe dominee. We volgen alle 
diensten thuis, dus hoorden zijn preken 
natuurlijk al wel. Hij is kort van draad 
maar weet goed wat hij zegt. 

Wat betekent Pinksteren voor u en 
wie bent u voor God? 
Thuis werd gebeden en gelezen, maar er 
werd verder niet over gesproken, daar 
was geen tijd voor, dat was vroeger nu 
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eenmaal zo. We gingen altijd naar de 
kerk, we waren er gewoon. Ik ben niet 
zo Bijbelvast en je zult het in m’n dage-
lijks leven niet zo aan me merken, maar 
van binnen is het mij genoeg. Ik heb 
God nodig, ik kan geen dag zonder Hem 
en Hij geeft me wat ik nodig heb. Als 
Papa morgenvroeg zegt; ‘Henk je moet 
komen’, dan ben ik er, dan mag Hij me 
meenemen. Ik ben tevreden en dank-
baar, maar het hoeft voor mij niet meer, 
al hoop ik dat ik nog blijf leven zolang 
mijn vrouw er nog is.

Welk lied zou u op willen geven om in 
de dienst te zingen? 
Ik heb er zat! Geregeld komt er een lied 
in me voorbij, dat is ook het mooie dat 
je vroeger alles uit je hoofd moest leren, 
daar heb ik nu nog plezier aan! Vaste 
Rots van mijn behoud…Daar ruist langs 
de wolken…Het hijgend hert der jacht 
ontkomen… Abba Vader…Ik zie een 
poort wijd open staan…

Janneke van de Kaa

Groene kerk

Voorjaar en afval.
Wat kunnen we van dit voorjaar genie-
ten! Alles is zo fris, alles is zo groen. 
Wat zingen de vogels hun prachtige 
lied. Wat bloeien de voorjaarsbloemen 
uitbundig: grootbloemige muur, bosane-
moon, speenkruid, daslook en pinkster-
bloem. Wat heeft de Schepper dit alles 
mooi gemaakt.
Tijdens die heerlijke voorjaarswande-
lingen valt op dat er ook heel wat in 
het gras en langs het pad ligt dat er 
helemaal niet thuishoort: mondkapjes, 
plastic zakken, flesdoppen, sigaretten-
peuken. Wie zijn dat die dat daar laten 

slingeren? En hoe lang blijft het daar 
liggen? 

Bedenk eens hoe lang iets er over doet 
om te verteren…….een blikje doet er 
ruim 50 jaar over, kauwgom duurt 20-25 
jaar, een petfles 5-10 jaar, een mond-
kapje is voor een groot deel gemaakt 
van polypropeen, een vrijwel onverteer-
baar plastic. Al dat afval, al die grote en 
kleine snippertjes plastic kunnen ver-
dwijnen in de voedselketen. In nestjes, 
in vissen- en vogelmagen. 

In het Nederlands Dagblad van 14 april 
stond een column van dominee Sam 
Janse. Hij is bewogen met de schepping 
en met de vervuiling daarvan. Hij woont 
langs de rivier de Lek en is een “lek-
prikker”. Regelmatig loopt hij langs de 
rivier met een prikstok en een zak. Hij 
wil al die snippertjes plastic redden uit 
de magen van vissen en vogels, hij wil 
voorkomen dat al het piepschuim uit-
eindelijk in de Noordzee terecht komt. 
Hij schrijft: “Soms voel ik woede bo-
venkomen. In wat voor land leven we? 
Waarom wordt de noodtoestand niet 
uitgeroepen? Waarom is piepschuim nog 
niet verboden? Ik weet dat het allemaal 
peanuts is wat ik doe en wat die an-
dere Lek-, Rijn- en IJsselprikkers doen. 
Kruimelwerk, klein bier. Maar ik doe het, 
omdat ik de wereld een beetje netter wil 
achterlaten dan ik haar in 1949 aan-
trof. Dat wordt nog hard werken dan. Ik 
heb in de Bijbel gelezen dat de aarde 
niet van ons is, maar van God. Naast 
Lekprikker ben ik ook dominee en vaak 
heb ik de Tien Geboden voorgelezen. 
Wie goed luistert hoort het tussen de 
regels, ergens in de buurt van de os en 
de ezel: ‘Gij zult geen vuil wegwerpen.’ 
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En ook: ‘Gij zult het vuil van uw naaste 
oprapen.’”

In zijn column vraagt hij zich af wie er 
nou eigenlijk verantwoordelijk voor is: 
de vuilweggooier, de reinigingsdienst 
van de gemeente,  de verpakkingsindu-
strie…. Hij schrijft: “Het blijft dweilen 
met de kraan open. Dat is altijd nog 
beter dan niet dweilen. Maar de kraan 
moet dicht. Statiegeld op blikjes en 
flesjes. Geen plastic verpakkingen als er 
een alternatief is. Ons milieu mag wat 
kosten.”

Alle kleine beetjes helpen: zo min mo-
gelijk verpakkingsmateriaal gebruiken, 
zo min mogelijk wegwerpspullen, niets 
op straat of in de natuur  gooien, zo veel 
mogelijk recyclen, en af en toe tijdens 
een mooie wandeling je prikstok en zak 
meenemen. Hij eindigt zijn column: “En 
dan zie ik mijn eerste pinksterbloem. 
Een tere lila pracht in het frisse groen. 

Dat is het, denk ik, wat de vuilweggooi-
er mist, deze ontroering: zo’n eenvoudig 
bloemetje op de dijk, een vlucht gak-
kende ganzen boven je hoofd, een jong 
veulen in de wei. Dat maakt je stil voor 
de Schepper, dat geeft eerbied voor de 
schepping. Wie dat ontdekt, gooit geen 
blikjes weg. Denk ik. Hoop ik.”

Mededelingen

Bedankt
Voor bloemen, bezoekjes en kaarten die 
wij voor ons 25 jarig huwelijk op 15 
maart  mochten ontvangen, willen wij u 
hartelijk bedanken. 

Hartelijke groet,
Jaap en Ria Blankespoor

Kerkvenster
Elke maandagavond:
EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 
93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, 
KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzen-
ding gemist via www.edefm.nl

18.30 uur: Orgeluur - Herhaling: zondag 
9.30 uur. 
19.00 uur: Kerkvenster: informatie over 
kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a. 
- Herhaling: zondag 11.00 en 22.00 uur. 
20.00 uur: Zingend geloven.  - Herhaling: 
zondag 10.00 en 21.00 uur.

Volgend kerkblad 
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaar-
gang 65 nr. 6 van woensdag 9 juni kunt 
u tot en met woensdag 2 juni 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 9 juni bij de fam. 
Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 
- 20.30 uur. 
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Bijbelleesrooster

Mei
wo 12 Jozua 24:29-33   Eindelijk begraven
do 13 1 Johannes 4:1-10  Echt of vals?
vr 14 1 Johannes 4:11-21  God is liefde
za 15 1 Johannes 5:1-12  Liefde overwint
zo 16 1 Johannes 5:13-21  Getuigen en vertrouwen
ma 17 Ezechiël 40:1-16  Vergezicht
di 18 Ezechiël 40:17-37  Meetsysteem
wo 19 Ezechiël 40:38-47  Ruimtelijke ordening
do 20 Ezechiël 40:48–41:15a Ruim bemeten
vr 21 Ezechiël 41:15b-26   Ellenlang
za 22 Psalm 104:1-18   Kennis der natuur
zo 23 Psalm 104:19-35  Kennis van God
ma 24 Deuteronomium 4:44–5:5 Onderwijs van Mozes
di 25 Deuteronomium 5:6-21 Herhaling van de wet
wo 26 Deuteronomium 5:22-27 Reactie 
do 27 Deuteronomium 5:28–6:3 Hou je aan de regels
vr 28 Deuteronomium 6:4-12 Doorgeven
za 29 Deuteronomium 6:13-25 In ‘t verleden ligt het heden
zo 30 Johannes 3:1-13  Leraar of leerling
ma 31 Johannes 3:14-21  Licht en donker

Juni 
di 1 Johannes 3:22-30  Jezus belangrijker dan Johannes
wo 2 Johannes 3:31-36  Vader, Zoon en Geest
do 3 Ezechiël 42:1-12  Muren en deuren
vr 4 Ezechiël 42:13-20  Uitgemeten
za 5 Ezechiël 43:1-12  De Bewoner!
zo 6 Marcus 3:20-35   Familiegeschiedenis
ma 7 Marcus 4:1-12   Zaaien
di 8 Marcus 4:13-20   Uitleg
wo 9 Marcus 4:21-34   Bekendmaking
do 10 Ezechiël 43:13-27  Riten
vr 11 Ezechiël 44:1-16  Grenzen
za 12 Ezechiël 44:17-31  Heiligheid
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Agenda

Mei
12 mei 19:00 – 20.00  Gebedsgroep op woensdag 
 19:30 – 20.00  Vesper 12 mei 2021
 20.00 – 21.30 Cursus “Leven in de kracht van Jezus”
17 mei 19:00 - 21:45 PreMarriage Course
19 mei 19:00 - 20:00 Gebedsgroep op woensdag
25 mei  19:45 - 21:45 Vergadering Kleine Kerkenraad
26 mei 19:00 - 20:00 Gebedsgroep op woensdag

Juni
02 juni 19:00 - 20:00 Gebedsgroep  
 20:00 – 21.30 Cursus “Leven in de kracht van Jezus”
09 juni  19:00 - 20:00 Gebedsgroep op woensdag
 19:30 – 20.00 Vesper 9 juni 2021
 19:30 - 21:00 Doop en opdracht catechese avonden
10 juni  09:00 - 10:30 Moderamen
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Maak ons uw liefde…

Maak ons uw liefde God, tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.

Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.

Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven.

En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.

Elkaar bidden wij toe: volhard in het geloven,
Verlies uw vreugde niet en kom uw pijn te boven.

Laat lichten uw gezicht over de duisternis
waarin de ander in gemis gevangen is.

Zeg toch het goede aan, ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft eenzaamheid afgedaan.

God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

Sytze de Vries
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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
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6741 XG Lunteren
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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


