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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 ledenadministra-
tie@maranathakerk.net. De abonnementsprijs is € 16,00 per jaar. Hebt u 
een vraag over de bezorging? Benader hiervoor dhr. C.B. Schuurman, tel. 

06-49974892, of per e-mail: ceel.schuurman@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 vast vertrouwen en een zeker weten
‘Wie op de HEER vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt maar voor eeuwig 
blijft’ (Psalm 125)
‘Zeker weten, ik ben er echt voor de volle 100% van overtuigd’, dit zijn grote 
woorden waarin weinig ruimte is voor nuance of twijfel. Deze manier van over-
tuigend spreken kan bij iemand passen vanwege een wat stellig karakter. Voor 
zulke karakters maakt het niet uit of het een huis, tuin of keuken onderwerp 
is of een lastige ethische kwestie. Alles wordt met evenveel passie besproken, 
beargumenteerd of beweerd.

Nu kan het ook zijn dat die zekerheid 
te maken heeft met een diepe geloofs-
overtuiging. Die overtuiging is in onze 
huidige samenleving geen probleem 
zolang je maar niet zegt dat het de 
Waarheid is. Wie dit wel durft te zeggen 
wordt al snel bestempeld als extremis-
tisch, fundamentalistisch of orthodox. 
Maar dat is wel een zeer kortzichtige 
conclusie. Want ‘overtuigd zijn’ is niet 
hetzelfde als een kille stelligheid of een 
dominante waarheidsclaim. Deze manier 
van geloven is ook de Bijbel vreemd. 
Je kunt haar veel beter omschrijven als 
‘een vast vertrouwen en een zeker we-
ten’ (Heidelberger Catechismus, vraag 
en antwoord 21). 

De basis van deze geloofszekerheid ligt 
echter wel buiten gelovigen. Zij vindt 
haar vaste grond in de Here God Zelf. 
Dat is ook reden waarom het geloof 
grote woorden mag gebruiken, zulke 
grote woorden vol zekerheid en vertrou-
wen komen we tegen in Psalm 125: ‘Wie 
op de HEER vertrouwen zijn als de berg 
Sion, die niet wankelt maar voor eeuwig 
blijft’ (v.1).

Psalm 125 staat in de bundel ‘pel-
grimsliederen’ (Psalm 120 t/m Psalm 

134), zij worden ook wel ‘de liederen 
Hammaäloth’ genoemd. Dit Hebreeuwse 
woord betekent zoiets als ‘omhoog 
gaan.’ Om de tempel in Jeruzalem te be-
reiken moesten de pelgrims de berg Sion 
beklimmen. Die berg lag daar onwankel-
baar vast. Zó, zegt en zingt de schrijver, 
zijn ook de gelovigen die tot de Heer 
hun toevlucht nemen. 

Zij die opgingen naar Jeruzalem om 
daar de Heilige van Israël te aanbid-
den zingen zichzelf het geloofsvertrou-
wen (weer) in. Zingen is een krachtig 
medicijn tegen geloofstwijfel en onze-
kerheid. Door het zingen van psalmen, 
gezangen en geestelijke liederen (Ef. 
5:18) overschreeuw je jezelf niet maar 
verleg je je focus. Persoonlijk en samen 
richt je je op wie de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest is. 

In Psalm 125 wordt de bescherming 
door God bezongen: ‘Rondom Jeruzalem 
zijn bergen, zo is de HEER rondom Zijn 
volk, van nu aan tot in eeuwigheid’ 
(v.2). Die bergen rondom de stad zijn als 
een beschermende ring, daardoor is zij 
bijna niet in te nemen. Dat ‘bijna’ is niet 
aan de orde als we dit beeld gebruiken 
om Gods bescherming van Zijn volk aan 
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te duiden. Hij laat Zijn uitverkoren volk 
(Deut. 7:6) niet los, Hij geeft haar niet 
prijs aan het geweld van de goddelozen. 
Dat geweld tegen haar heeft in de loop 
van de geschiedenis vele gezichten ge-
had en zij is nog steeds niet uitgewoed! 
Telkens weer is er opstand tegen God en 
tegen Zijn gezalfde Zoon (Ps. 2:1-2). 
In Psalm 125 bestaat er echter geen 
enkele twijfel over hen die onrecht be-
drijven: zij trekken vroeg of laat echt 
aan het kortste eind (v.3; 5). Alleen de 
rechtvaardigen hebben toekomst! Zij, 
afkomstig uit Israël en de volken, gaan 

met vallen en opstaan de weg van het 
geloof. In het spoor van Abraham gelo-
ven zij (en wij!?) God op Zijn onfeilbare 
Woord (Rom. 4:3). 

Psalm 125 is niet alleen een lied van 
Israël, maar zij is ook een lied van de 
Kerk geworden. Niet omdat de Kerk in 
plaats van Israël gekomen is maar om-
dat haar Heer, Jezus Christus, dit lied 
ook gezongen heeft. Ziende op Hem le-
zen en zingen wij dit pelgrimslied. En in 
Zijn Naam bidden wij: Vrede over Israël!

Cock Kroon

Erediensten

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. Eigen diaconie
  2. Kerkrentmeesters

Zondag 20 juni 
09:30 uur ds. J. Steenkamp
19:00 uur ds.Jan Visser, Ermelo
 Collecte:  1. Vluchtelingen Griekenland 
  2. Kerkrentmeesters

Zondag 27 juni 
09:30 uur dhr. J. Kroon
19:00 uur D.ten Voorde Nunspeet
 Collecte:  1. Vrienden van Norschoten 
  2. Kerkrentmeesters  
  3. Kerkrentmeesters

Vrijdag 2 juli
15:00 uur ds. Jacques Steenkamp
 Huwelijksbevestiging Alessa Boelhouwer en Wim van Huigenbos 
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Zondag 4 juli 
09:30 uur ds. J. Steenkamp
19:00 uur ds. J. Steenkamp,  Gezamenlijke jeugddienst in MK
 Collecte:  1. Jeugd
  2. Kerkrentmeesters

Zondag 11 juli
09:30 uur ds. J. Steenkamp
19:00 uur ds. M. Tahitu,   Gezamelijke dienst in GK
 Collecte:  1. Stichting Exodus
  2. Kerkrentmeesters

Vrijdag 16 juli
15:00 uur ds. Leendert Jan van Lingen
 Huwelijksbevestiging Brenda Dekker en Gerben van de Hee

Vrijdag 16 juli
15:15 uur ds. Jacques Steenkamp, Locatie Strand Noordwijk
 Huwelijksbevestiging Natascha Plate en Anjo van Egdom

Zondag 18 juli
09:30 uur  ds. J. Steenkamp
19:00 uur  dhr. J. Kroon,   Gezamelijke dienst in MK
 Collecte:  1. Vakantietas kwetsbare kinderen
  2. Kerkrentmeesters

Zondag 25 juli 
09:30 uur  ds. Ties Schutte, Bennekom
19:00 uur  ds. P.F. Goedendorp,  Gezamelijke dienst in GK
 Collecte:  1. NNB
  2. Kerkrentmeesters
  3. Kerkrentmeesters

Zondag 1 augustus 
09:30 uur  mevr. A. Cremer, Kudelstaart
19:00 uur  ds D.Juijn, Delden,  Gezamelijke dienst in MK
 Collecte:  1. NNB
  2. Kerkrentmeesters

Donderdag 5 augustus
14:00 uur ds. Pim Verhoef, Locatie Andrieskerk Amerongen
 Huwelijksbevestiging Cheyenne Schimmel en Berry Buitink
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Zondag 8 augustus 
09:30 uur  ds. A.Juffer Wageningen
19:00 uur  ds. A. Pikes, Rhenen,  Gezamelijke dienst in GK
 Collecte:  1. NNB
  2. Kerkrentmeesters 

Zondag 15 augustus 
09:30 uur  ds. D. Meivogel, Hierden, Bennekom
19:00 uur  ds. Jelle de Kok  Winsum,  Gezamelijke dienst in MK
 Collecte:  1. NNB
  2. Kerkrentmeesters 

Vrijdag 20 augustus 
15:00 uur ds. Ties Schutte, Locatie n.n.b.
 Huwelijksbevestiging Anky Hendriksen en Harmen Stroomberg

Zondag 22 augustus 
09:30 uur  ds. J. Steenkamp
19:00 uur  dhr. R. Fluit,   Gezamelijke dienst in GK
 Collecte:  1. NNB
  2. Kerkrentmeesters 

Zondag 29 augustus 
09:30 uur  ds. J. Steenkamp 
19:00 uur  dhr. J. Kroon, Zangdienst
 Collecte:  1. NNB
  2. Kerkrentmeesters 
  3. Kerkrentmeesters

Zondag 5 september 
09:30 uur  ds. J. Steenkamp,  Voorbereiding Heilig Avondmaal
19:00 uur  dhr. J. Kroon
 Collecte:  1. NNB
  2. Kerkrentmeesters 

Zondag 12 september 
09:30 uur  ds. J. Steenkamp,  Viering Heilig Avondmaal
19:00 uur  ds. J. Steenkamp,  Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
 Collecte:  1. NNB
  2. Kerkrentmeesters 
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Bij de erediensten

We reizen met ons getuigenis 
– Maandthema juni

Heb je het boek Handelingen wel eens 
rustig gelezen? Voel je vrij om dat te 
doen. Lucas was een arts maar ook 
een verhalenverteller bij uitstek. Lucas 
schreef het boek Handelingen als een 
document dat ervan getuigt dat Jezus 
leeft. Het zijn verhalen van gewone 
mensen met ongekende durf en een pas-
sie voor het levensverhaal van Jezus in 
een gebroken wereld.
De verhalen van: een verlamde man die 
opstaat en loopt, van een martelaar die 
zijn martelaren vergeeft, een verharde 
vervolger die broeder en apostel wordt, 
groepen in de kerk die zich verzoenen, 
grenzen die overschreden worden en 
mensen die enthousiast vragen: “ Wat 
moeten we doen?”
Al deze verhalen maken deel uit van het 
diepgaande effect van de opstanding 
van Jezus. We lezen van de ene grote 

doorbraak na de andere met alle actie 
die daarbij hoort. We lezen vooral in 
Handelingen 2:43-47 en 4:32-37 dat de 
eerste gemeente het goed deed omdat 
ze voor elkaar zorgden.
We leren van Lucas dat de kerk tenslotte 
de plaats is van waaruit God zijn op-
standingskracht in de wereld lanceert. 
De gemeente is een soort thuisbasis, 
een veilige haven, een verblijfplaats 
op aarde waar de opstanding wordt ge-
vierd, geleefd en beleefd. Hij vertelt het 
verhaal van een gemeente waar leden 
leefden met een passie voor de opstan-
dingskracht van Jezus.
Lucas vertelt ons dat de apostelen ons 
herhaaldelijk vertelden over Jezus’ op-
standing. De mensen waren zo te lezen 
nieuwsgierig naar het wel en wee van de 
kerk in Jeruzalem. Daarna kregen ze het 
verhaal van Jezus’ opstanding te horen.
Jezus’ opstanding deed de gemeente 
glimlachen omdat er visioenen voor hen 
werden geopend. Door de opstanding 
van Jezus keken mensen verder dan de 
gebroken wereld naar een nieuwe he-



“Rond de Maranathakerk”

8 Rond de Maranathakerk

mel en een nieuwe aarde. Daarom kon 
Stefanus glimlachen en de stenengooi-
ers vergeven toen de stenen op hem 
neerregenden en zijn lichaam verplet-
terden.
Dat was het getuigenis van Lucas. Wat is 
ons getuigenis? Hoe ziet onze gemeente 
er vandaag uit? Als we willen weten hoe 
we eruit zien, moeten we elkaar onze 
verhalen vertellen en naar die verhalen 
luisteren. Wat is het eerste dat nieuwe 
gemeenteleden horen? Wat zijn de ver-
halen die mensen buiten onze gemeente 
horen? Welke verhalen worden keer op 
keer verteld? Welke verhalen moeten wij 
ze vertellen?
Hebben we verhalen van unanimiteit? 
Zijn er verhalen waaruit blijkt dat we om 
elkaar geven? Zijn er verhalen dat we 
leven vanuit Jezus’ opstandingskracht? 
Zijn er verhalen dat we mensen buiten 
Gods familie gaan meenemen en ervoor 
zorgen dat ze zich thuis en veilig voelen 
in de kerk van Christus? 
Zijn er verhalen die getuigen dat we ons 
verheugen en de Heer prijzen? Kennen 
we de Barnabas van onze gemeente? 
Kennen we de jongens en meisjes die 
troost nodig hebben? Zorgen we ervoor 
dat mensen elkaar aanmoedigen?
Wij als Maranatha-kerk leven vanuit de 
opstandingskracht van Jezus, daarom 
zijn we ook een van hart en ziel. Onze 
geestelijke leiders leven vanuit de op-
standingskracht van Jezus en daarom 
getuigen zij krachtig dat de Heer is op-
gestaan uit de dood en dat de genade 
van God groot is over ons allemaal. Wij 
leven vanuit de opstandingskracht van 
Jezus, daarom kunnen wij onze Heer 
elke dag met vrijmoedigheid loven en 
verheerlijken. We leven vanuit de op-
standingskracht van Jezus, daarom hou-

den we rekening met elkaar en zorgen 
we voor elkaar. Wij als geloofsgemeen-
schap leven vanuit de opstandings-
kracht van Jezus, daarom willen we het 
Jezusverhaal met vertrouwen aan hen 
vertellen buiten Gods familie om. We 
leven vanuit de opstandingskracht van 
Jezus, daarom willen we die buiten-
beentjes uit de samenleving binnenha-
len en thuisbrengen.

En dan moeten we ons ook afvragen: 
wat gaan we doen?
God heeft Zijn kracht niet verloren. De 
Heilige Geest heeft Zijn invloed niet 
verloren. Het Woord van God is nog 
steeds waar, het evangelie verandert 
nog steeds levens. En de geloofsge-
meenschap die in Handelingen wordt 
beschreven, kan nog steeds voor ons 
bestaan, zelfs hier in onze gemeente. 
Het gaat niet om grootte, budget of 
gebouwen. Een kerk die het evangelie 
leeft, is een kerk met veranderde harten 
en verhalen om te vertellen.
Bedenk eens wat onze kerk kan zijn 
als we onze verhalen met elkaar en 
met anderen delen. Laten we van de 
Maranathakerk een spiegelbeeld maken 
van de eerste gemeente, geboren in de 
stoffige straten van Jeruzalem. Een kerk 
waar Jezus onze Verlosser zichtbaar zal 
zijn. Laten we de handen ineen slaan 
en van onze gemeenten één gemeente 
maken waar iedereen zich veilig en thuis 
kan voelen, één waar Jezus’ opstanding 
wordt gevierd, geleefd en ervaren. Een 
plek waar Gods verhalen worden verteld.

Jacques Steenkamp

Overstapdienst groep 8
Op zondag 4 juli a.s. is de overstap-
dienst van groep 8. Doordat de kinder-
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nevendienst een tijd heeft stilgelegen, 
hebben we geen goed overzicht van alle 
kinderen die bij deze groep horen.

Dus zit je in groep 8 en ben je wel eens 
bij de kindernevendienst geweest meld 
je dan aan door een mail te sturen naar 
suzanne_hardeman@hotmail.com en 
geef daarin ook aan of je wil meewerken 
aan de overstapdienst.
Wil je meer weten over de overstap-
dienst mail dan ook gerust.
Alvast bedankt.

Groeten Alinda Mostert
 en Suzanne van Vlastuin

Huwelijk Alessa Boelhouwer en  
Wim van Huigenbos

Op 2 juli hopen Wim en Alessa elkaar 
eeuwige trouw te beloven.  Wim en 
Alessa komen beiden niet uit Lunteren, 
maar hebben elkaar 8 jaar geleden ont-
moet op de Oud Lunterse Dag. Wim 
kwam al veel in Lunteren vanwege zijn 
vrienden en zo wonen ze nu 2 jaar sa-
men in het mooie Lunteren.  
Bij de Premarriage Course is het ons ook 
allemaal duidelijk dat de twee heel veel 
van elkaar houden. In hun eigen woor-
den: “We kunnen niet wachten tot we 2 
juli elkaar het ja woord mogen geven en 
een zegen vragen over ons huwelijk in 
de Maranathakerk, waar we de afgelopen 
tijd een hele leuke Premarriage Course 
gehad hebben!”  

We wensen jullie de warme liefde van 
God op jullie huwelijk toe, zoals we er-
over lezen in Hooglied 8: “De liefde is 
een vlammend vuur, een laaiende vlam. 
Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren 
spoelen haar niet weg”.

Huwelijk Brenda Dekker en 
Gerben van de Hee

Vrijdag 16 juli is voor Brenda en Gerben 
een heel bijzonder dag. Ze hopen elkaar 
op die dag trouw te beloven. Een zegen 
over hun huwelijk willen ze vragen om 
15:00 in de Maranathakerk. Deze dienst 
zal worden geleid door dominee Leendert 
Jan van Lingen uit Beusichem. Brenda 
en Gerben wonen aan Fransesteeg 7. Het 
was goed om jullie te leren kennen op 
de Pre Marriagecourse. Fijn dat jullie en-
thousiast meededen en ook jullie vragen 
op tafel durfde te leggen. Juist bij God 
kun je terecht met al je vragen. Hij zegt 
in Jesaja 41 vers 10: “Wees niet bang, 
want Ik ben bij je, vrees niet want Ik ben 
je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, 
je steunen met mijn onoverwinnelijke 
rechterhand.” We wensen jullie een heer-
lijke trouwdag, een liefdevol leven en het 
vertrouwen toe dat God er altijd is. 

Huwelijk Natascha Plate en 
Anjo van Egdom

Op 16 juli hopen Anjo en Natascha de zee-
lucht mee te nemen met hun huwelijks-
geloften op het strand van Noordwijk. Ze 
leerden elkaar kennen bij de tennisclub. 
En na een avond gezellig kletsen, kwa-
men ze bij Natascha thuis en zo werd de 
bal in gang gezet. Het is nu inmiddels ze-
ven jaar geleden en sindsdien vormen ze 
een gezellig en soms druk samengesteld 
gezin met de kinderen Sem en Pepijn. We 
leren ze op de Premarriage Course ken-
nen als een diepdenkend stel dat de ware 
liefde in elkaar heeft gevonden. We wil-
len graag Spreuken 3:3 voor jullie bidden: 
“Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, 
wind ze om je hals, schrijf ze in je hart”.
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Huwelijk Cheyenne Schimmel 
en Berry Buitink 

Donderdag 5 augustus is het dan ein-
delijk zo ver. Cheyenne en Berry zeg-
gen volmondig JA tegen elkaar. Door 
corona is jullie huwelijk een paar keer 
uitgesteld. Wat hangt de trouwjurk al 
lang in de kast! Maar op 5 augustus 
zijn jullie gelukkig man en vrouw. De 
zegen over jullie huwelijk willen jullie 
vragen om 14:00 uur in de Andrieskerk 
te Amerongen in een dienst waarin do-
minee Pim Verhoef hoopt voor te gaan. 
Cheyenne en Berry wonen aan Werftweg 
4 te Wekerom. Vorig jaar hebben jullie 
meegedaan aan de Pre Marriagecourse. 
Gelovig en zoekend hoe je handen en 
voeten kunt geven aan je geloof. Mooi 
om jullie zo samen bezig te zien. Psalm 
32 vers 10 zegt “Stel je vertrouwen op 
God want wie op Hem vertrouwen, om-
ringt Hij met liefde.” Wat een prachtige 
belofte. We wensen jullie een hele fijne 
trouwdag toe en een huwelijk waarin 
liefde en trouw hand in hand gaan.

Huwelijk Anky Hendriksen en 
Harmen Stroomberg

Bijna een jaar na de eerste huwelijksda-
tum hopen Anky en Harmen op vrijdag 
20 augustus toch echt in het huwelijk te 
treden. Graag willen ze een zegen vra-
gen over hun huwelijk. Maar bij het ter 
perse gaan van dit kerkblad waren alle 
plannen nog niet helemaal rond. We zul-
len de definitieve gegevens vermelden 
in de zomernieuwsbrief. Wel weten we 
dat  dominee Ties Schutte voorgaat in 
deze dienst. Jullie toekomstige adres is 
Klomperweg 17. Het huis is nog niet af 
maar het wordt dan ook een compleet 

nieuwe woning. Fijn dat jullie mee de-
den met de Pre Marriagecourse. Harmen 
kwam vanwege het werk soms wat later 
maar Anky was er altijd op tijd. Tijdens 
de cursus kwamen jullie achter meer 
verschillen tussen jullie. Verschil in 
liefdestaal, verschil in opvoeding, niet 
goed of fout maar gewoon anders. En 
mooi om te zien hoe jullie in gesprek 
gingen over hoe jullie het samen willen 
doen. Blijf in gesprek en maak er een 
mooi huwelijksleven van.  Het was God 
die jullie bij elkaar bracht. Hij is de God 
die liefde en trouw is. 1 Johannes 4 vers 
19 zegt: “We hebben lief omdat God ons 
het eerst heeft liefgehad.” We wensen 
jullie Zijn zegen, liefde en trouw toe op 
jullie huwelijkspad.

Openluchtdienst(en) 
Wellicht kunt u zich herinneren dat we 
vorig jaar in augustus een openlucht-
dienst georganiseerd hadden die helaas 
afgelast moest worden i.v.m. de weers-
omstandigheden. Inmiddels worden er 
nieuwe plannen gemaakt om in de ko-
mende zomerperiode een of meerdere 
openluchtdienst(en) te houden. 

De plannen hiervoor zijn nog niet hele-
maal uitgewerkt waardoor we nog geen 
exacte datum of data kunnen noemen. 
Wel is het zo dat de openluchtdienst in 
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de middag gehouden zal worden (14.30 
uur). Tevens geldt ook dat u zich van 
te voren moet aanmelden. Houdt u de 
berichtgeving (website, nieuwsbrief en 
afkondigingen) goed in de gaten want 
binnenkort hopen we met concreet 
nieuws te komen over het samenkomen 
in de openlucht. 

Bij de collecten

13 juni - Eigen diaconie

De diaconie wil omzien naar de mensen 
om haar heen. Zowel in de directe om-
geving als verder weg. Denkt u aan een 
extra gift als er ergens in de wereld een 
ramp zich aan het voltrekken is of als 
er iemand uit het dorp hulp nodig heeft 
waar, naast handen, ook financiën mee 
gemoeid gaan. 

20 juni - Opvang gestrande 
vluchtelingen in Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en 
te weinig eten. Zo wachten duizenden 
vluchtelingen, waaronder veel kinde-
ren, in Griekse vluchtelingenkampen. 

Ze zijn hier aangekomen uit landen als 
Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, 
op zoek naar warmte, veiligheid en een 
betere toekomst. Is dit de plek waar ze 
eindigen? Hun situatie is urgenter dan 
ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland 
samen met 3 partnerorganisaties. Samen 
geloven we dat vluchtelingen recht heb-
ben op een beter leven. We helpen met 
voedsel, kleding en onderwijs en probe-
ren hen op een betere plek te krijgen. 
Ook investeren we in de landen van her-
komst in een beter leven voor kinderen.

27 juni - Vrienden van 
Norschoten

De cliënt treft in zorgorganisatie 
Norschoten een informele, warme en 
gemoedelijke sfeer aan. We bieden zorg, 
behandeling, welzijn en wonen. Dit 
doen we van hart tot hart, vanuit een 
veelkleurige christelijke identiteit.
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Met uw gift kan Norschoten verbeterin-
gen, voorzieningen en activiteiten aan-
bieden waarin de reguliere financiering 
niet voorziet.

4 juli - De Jeugd

We hopen de jeugd weer snel met grote 
groepen te kunnen ontvangen in de 
kerk. Zoals u wellicht weet wordt de kel-
der vaak gebruikt voor jeugdactivitei-
ten. Aangezien deze toe is aan vernieu-
wing willen we om uw bijdrage vragen 

om hier weer een plek van te maken die 
van deze tijd is. Zodat zowel KND, clubs 
als tieners activiteiten kunnen doen 
met elkaar en zich thuis voelen.

11 juli - Stichting Exodus

Stichting Exodus Nederland is een chris-
telijke nazorgorganisatie die met pro-
fessionals en vrijwilligers opvang en be-
geleiding biedt aan ex-gedetineerden, 
gedetineerden en hun familieleden. 

De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd 
zijn om na hun straf succesvol terug te 
keren in de samenleving kunnen bij ons 
terecht voor professionele ondersteu-
ning of een vrijwillig maatje. 
 

18 juli - vakantietas zomerpret 
kwetsbare kinderen

Je zult maar elke zomer je klasgenoot-
jes op vakantie zien gaan, terwijl jouw 
ouders geen geld hebben om eropuit te 
trekken. Wat duurt een zomervakantie 
dan lang! Een vrolijke rugzak vol speel-
goed, toegangskaartjes of een tegoed-
bon voor een ijsje is voor kinderen uit 
kwetsbare gezinnen extra welkom. 

Elke zomer deelt een groot aantal pro-
testantse gemeenten deze rugzakjes uit 
aan kinderen in hun omgeving. Actie 
Vakantietas is een van de projecten 
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waarmee Kerk in Actie kinderen in ar-
moede helpt.

Voor de collectes die horen bij de ove-
rige diensten in de zomerperiode kunt 
u t.z.t. informatie vinden in de digitale 
nieuwsbrief en op de website. 

Pastoraat

In Memoriam - Abraham 
Weijert van Baaren

In de vroege ochtend van vrijdag 14 mei 
jl. overleed Abraham Weijert van Baaren 
op de leeftijd van 79 jaar. Kort daarvoor 
was hij in Ziekenhuis Gelderse Vallei te 
Ede opgenomen. Hoewel zijn situatie 
ernstig was, kwam zijn levenseinde zeer 
onverwachts. Zoon Cees, schoondochter 
Jolanda en Jasmijn, Madelief en Rens 
verliezen in hem een liefdevolle en 
betrokken vader, schoonvader en opa. 

Bram was niet iemand die veel aandacht 
voor zichzelf vroeg of opeiste. Hij ging 
‘stilletjes’ zijn gang maar dit betekende 
geenszins dat hij niet op mens en sa-
menleving betrokken was; jarenlang was 
Bram brandweerman bij de vrijwillige 
brandweer, eerst te Elst en daarna in 
Ederveen. Ook de gymnastiekvereniging 
en het welzijnswerk voor ouderen konden 
op zijn inzet rekenen. Naast maatschap-
pelijke betrokkenheid was Bram ook van 
harte betrokken bij de Maranathakerk. 
Vanwege gezondheidsproblemen was hij 
op zondag vaak op afstand verbonden 
en als het lukte dan nam hij ook deel 
aan de huiskamergesprekken die vanuit 
de Maranathakerk in Ederveen werden 
gehouden. Bijbelwoorden boden hem 
troost, kracht, houvast en uitzicht. De 
kracht van deze woorden heeft hij zeker 
ook ervaren toen zijn geliefde vrouw hem 
in 2014 onverwachts ontviel. Op de dag 
van de begrafenis van Bram hebben we 
in ‘Rouwstate van de Weerd’ te Ede ook 
Bijbelwoorden gelezen en overdacht. De 
grondtoon van de lezing en overdenking 
was dat Jezus Christus Zichzelf gegeven 
heeft als de Goede Herder voor de scha-
pen (Psalm 23 en Johannes 10:11-16). 
Wie Hem voor laat gaan op het levens-
spoor kan het, zelfs bij het naderen van 
de dood, zingen: ‘Er is geen betere plek 
dan bij hem te zijn. Al gaat mijn weg 
door een donker dal, ik weet dat hij 
mij brengen zal. Naar een plaats waar 
ik eeuwig thuis zal zijn’ (Sela). Na de 
afscheidsdienst hebben we het lichaam 
van Abraham Weijert van Baaren in 
de aarde gelegd op de Gemeentelijke 
Begraafplaats te Ederveen. De grafleg-
ging van Bram hebben we niet gedaan 
zonder ook naar ‘boven’ te kijken want 
Christus leeft! Wij wensen zijn gezin, 
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familie, vrienden en buren van harte 
de nabijheid van de Opgestane Herder 
toe. Correspondentieadres: fam. C. van 
Baaren, De Voorposten 94, 3925 TR, 
Scherpenzeel.

Cock Kroon

Geboortebericht van Gerrit-Jan 
Rowan Vlastuin

Op zondag 25 april zijn Arjan en Jeanine 
Vlastuin trotse ouders geworden van 
een zoon Rowan. Hun eerste kindje 
zo kostbaar, waardevol en geliefd. De 
blijdschap werd al buiten gezien door 
mooie gemaakte houten voetjes door 
Arjan. Het geboortekaartje gaf dit ge-
dichtje aan: Liefde, zo mooi en zo fijn. 
Nog meer liefde om te delen nu we met 
z’n drieën zijn. Vanuit de gemeente 
mogen we jullie van harte felicite-
ren met dit mooie wonder. Wij wensen 
jullie Gods Zegen en liefdevolle omar-
ming op de weg die jullie met Rowan 
mogen gaan. En geef Heer, dat ook dit 
kind in deze wereld Uw liefde vindt. 

40 jarig huwelijk 
Ria en Gijs van de Elskamp waren vrijdag 
21 mei 40 jaar getrouwd. Bijzonder om-
dat te kunnen vieren.  Samen met hun 
beide dochters en hun echtgenoten , de 
4 kleinzonen hebben zij dit in kleine 
kring ook gedaan! 

Vanaf hun huwelijk wonen Gijs en Ria al 
aan de Heuvelseweg.  En met veel plezier 
genieten zij van de ruimte om hen heen. 
Ook de kleinkinderen zijn een bron van 
vreugde in hun leven.  Dankbaar voor 
zoveel moois en goeds als zij samen 
naar de achterliggende tijd kijken. 

Wij wensen jullie namens de 
Maranathakerk veel zegen toe voor de 
komende jaren en van harte gefelici-
teerd bruidspaar!

50 jaar getrouwd.
Woensdag 9 juni was het een bijzonder 
heugelijke dag voor Leo en Leida van 
Koesveld (Postweg 1a) te Lunteren, op 
die dag stonden ze stil bij hun 50 jarig 
huwelijk. Dit mochten ze samen vieren 
met hun kinderen en kleinkinderen. 

Leo is geboren en getogen in Lunteren 
en Leida’s wieg stond in Ede. Hij heeft 
eerst jaren bij de PTT gewerkt en daar-
na is hij gaan werken bij de Stichting 
Christenen voor Israel in Nijkerk.
Leida heeft jaren bij Zorgcentrum 
de Honskamp gewerkt als receptio-
niste. Al jaren kalligrafeert zij voor de 
Maranathakerk de doopkaarten en in-
legvellen voor trouwbijbels. Leo heeft 
diverse functie’s in onze kerk gehad en 
leidt nu al een aantal jaren een interker-
kelijke Israel bijbelkring.
 
Beiden hebben vanuit Gods woord veel 
liefde voor Israël gekregen. Leo heeft 
veel reizen naar Israel geleid en al 
een aantal jaren gaan zij samen daar 
heen om er 5 weken vrijwilligers werk 
te doen in een zorgcentrum. Ook orga-
niseren zij de jaarlijkse rookworsten-
actie voor voedselpakkettten voor de 
Joodse gemeenschap in de Oekraine. 

Op de trouwkaart stond de prachtige tekst 
‘Soli Deo Gloria’ en deze tekst stond ook op 
de geboortekaartjes van hun 2 kinderen! 

Als gemeente zijn we erg dankbaar voor 
wat we in hen (hebben) ontvangen. Leo 
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en Leida, wij wensen jullie nog vele 
goede jaren toe met God’s zegen op de 
weg die jullie samen én met allen die 
jullie lief zijn mogen gaan.

Omzien naar elkaar 

Ondanks de nodige verruimingen qua 
coronamaatregelen is het omzien naar 
elkaar nooit vanzelfsprekend en ook 
nooit een gelopen race. Daadwerkelijk 
omzien naar de ander vraagt tijd, ge-
duld en liefde. De ervaring leert dat 
juist de ‘gewone’ blijk van medeleven in 
moeilijke situaties bijzonder goed doet. 
Daarom brengen we de onderstaande 
broeders en zusters onder de aandacht, 
om in woord, daad en gebed naar hen 
om te zien:  
Dhr. Cor van ’t Loo (Dorpsstraat 98, 
6741 AN) ligt veelal op bed en is erg 
kwetsbaar. De zorg intensiveert en op 
verschillende momenten van de dag zijn 
meerdere handen aan het bed nodig. In 
dit alles staat Anja hem liefdevol en vol-
hardend bij. 
Mevr. Leny van de Pol - van Ooij 
(Spoorwiel 16) werd na een val met 
een bovenbeenbreuk opgenomen in 
het ziekenhuis te Ede. Na de geslaagde 
operatie moest zij voor revalidatie naar 
Zorgcentrum Norschoten (Klaverweide 

1, 3773 AW Barneveld). Dit traject valt 
Leny zwaar gezien haar eigen kwetsbare 
gezondheid en gezien de zorgen in de 
kring van haar gezin. 
Mevr. Jolanda van Eck – Verschuur (Van 
den Hamhof 9, 6741 EW) kreeg te horen 
dat er kwaadaardige cellen op een van 
haar longen gevonden zijn. Daarom zal 
zij binnenkort in Nijmegen een operatie 
moeten ondergaan; te midden van de 
nodige zorg(en) spreken de artsen de 
hoop uit dat deze ingreep voldoende en 
helend zal zijn. 
Dhr. Ceel Schuurman (Schras 25, 6744 
WT, Ederveen) onderging in Ede een 
operatie aan zijn heup. De nieuwe heup 
die hij ontvangen heeft moet er voor 
zorgen dat hij weer binnen afzienbare 
tijd, zonder hinderlijke pijn, buiten en 
binnen de kerk de nodige ‘kilometers’ 
kan maken. 
Dhr. Ceel Hendriksen (Hootsenstraat 26, 
6744 AJ, Ederveen) werd in het zieken-
huis opgenomen met een hartinfarct. 
Naar aanleiding daarvan moest hij in 
Nieuwegein een operatie ondergaan. 
De omleidingen die zijn aangelegd 
moeten weer zorgen voor voldoende 
uithoudingsvermogen etc. Ook denken 
we aan zijn vrouw Dinie die nog niet 
lang geleden een TIA kreeg; samen ho-
pen Dinie en Ceel in de komende tijd 
te werken aan herstel van krachten.   

Een meelevende groet aan onze ge-
meenteleden, die niet meer zelfstan-
dig kunnen wonen, zal hen zeker goed 
doen. 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 – 
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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, locatie Drostendijk 
(Klaverweide 1b 3773 AW Barneveld) 
verblijven mevr. H. Brouwer - van ’t 
Land en dhr. M. van de Lagemaat.
In De Pleinen te Ede woont mevr. H. 
Brinks – Vincent (Pollenstein 174, 
H184, 6714 DH).

‘Troost allen, die in nood en smart, tot 
U verheffen ’t angstig hart; maak ons 
in tegenspoeden stil; hoor ons, o God, 
om Jezus’ wil’ (Morgenzang, berijming 
1773).

Vanuit de Kerkenraad

Tuingesprek voor wijk 7 ( Bert 
en Ineke Hazeleger.) 

Binnenkort wordt u van harte uitgeno-
digd voor het tuingesprek bij u in de 
buurt. We zien ernaar uit en we vinden 
het fijn dat we weer wat ruimte zien om 
elkaar te kunnen ontmoeten. 

De straten Lunterseweg, Goorsteeg,  
Peteweg, Fransesteeg, Zecksteeg, 
Krommesteeg, Heremeijesteeg en de 
Heuvelseweg krijgen binnenkort de uit-
nodiging in de bus of via het  mailadres. 

U bent van harte welkom aan de  
Lunterseweg 73 in de tuin bij Rianne en 
Wessel Stomphorst. En wel op maandag-

avond 21 juni vanaf 19.45 uur. U kunt 
de datum vast in uw agenda reserveren.  
Wij zien ernaar uit om u te ontvangen.  
Graag even aanmelden via ineke.hazele-
ger@maranathakerk.net of via het num-
mer 06-14640115. 

De straten in de wijk Kernhem en Ede + 
Bennekom krijgen een uitnodiging voor 
woensdagavond 30 juni. U bent welkom 
aan de Oude Arnhemseweg 63 vanaf 
19.45 uur in de tuin van Bert en Ineke 
Hazeleger.

Ook hier geldt graag opgeven in verband 
met het maximum aantal personen van 
10. Bij meer belangstelling komt er een 
extra avond bij.

Tuingesprekken wijk 10 (Bert 
Hazeleger)

Voor de zomervakantie zijn ook in wijk 
10 enkele tuingesprekken gepland nl. 
op donderdag 17 juni in de tuin van 
de fam Middelink, dr. Kimmijserlaan 3 
(voor gemeenteleden die wonen aan 
Kastanjelaan Oost, Hillegondalaan, dr. 
Kimmijserlaan, Poelakkerweg en de van 
den Hamhof) en op donderdag 1 juli in 
de tuin van mevr. A. Bos, Veenweg 19 
(voor gemeenteleden woonachtig aan 
de Veenweg, Boomakkerweg en de stra-
ten rond De Kweek)

U krijgt nog een persoonlijke uitnodi-
ging. Aanmelden kan via bert.hazele-
ger@maranathakerk.net of telefonisch 
0611036697

We gaan uit van maximaal 10 personen 
en ook hier geldt dat er een extra avond 
komt bij grotere belangstelling.
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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-
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

Vespers ‘Woord voor ons 
geschreven’

Het is inmiddels bijna een traditie ge-
worden om op de tweede woensdag-
avond van de maand een Vesper uit 
te zenden (www.kerkdienstgemist.nl). 
Vanaf mei 2020, met onderbreking in 
de zomerperiode van 2020, hebben we 
elkaar regelmatig, via het scherm, ont-
moet. Samen hebben we de Schriften 
gelezen en overdracht, daarnaast heb-
ben we geestelijke liederen en Psalmen 
gezongen. Ook waren we verenigd in 
onze dankgebeden en voorbede voor 
Israël, kerk, schepping en wereld. In de 
maanden juli en augustus zullen er geen 
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Vespers worden uitgezonden. Rondom 
september zult u vernemen hoe (en of) 
we met de online-Vespers verder gaan. 
Dit hangt o.a. af van de (verdere) ver-
ruiming van de coronamaatregelen 
waardoor er weer meerdere toerustings-
activiteiten in de kerk mogelijk zijn.

Cock Kroon

College van Diakenen

Collecten
1,2-4 Libanon € 257,95
4,5-4 Meet-Inn Ede € 754,95
11-4 Diaconie € 644,41
18-4 Oper. Mobilisatie € 631,28
25-4 Rudolph Stichting € 466,68

Inclusief diverse giften: €50 -  Libanon, 
€50 - Meet-Inn, €60 - Diaconie, €50 - 
Diaconie, €100 - Operatie Mobilisatie, 
€50 - Operatie Mobilisatie

Via Cock Kroon: €15 - Collectebonnen
Namens de diaconie hartelijk dank voor 
deze stortingen.

Henk van Hierden, Penningmeester

College  Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2020 College van 
Kerkrentmeesters

Op de navolgende pagina’s treft u een 
verkorte balans en het exploitatie over-
zicht van 2020 aan. Als vergelijkende 
cijfers zijn de cijfers van het jaar 2019 
opgenomen en de begroting over 2020.
De jaarrekening 2020 is door het College 
van Kerkrentmeesters goedgekeurd op 
16 februari 2021, in verband met corona 
door de controle commissie op 29 april 
2021 akkoord bevonden  en op 11 mei 

2021 vastgesteld door de Kerkenraad.
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de penningmeester van het College 
van Kerkrentmeesters, Henk van Voorst, 
tel. 0318-482132.

De jaarrekening van 2020 ligt, 14 dagen 
ter inzage, op het adres van de penning-
meester, Hertenlaan 20 te Lunteren, 
welke u kunt inzien na telefonische af-
spraak.

Zoals uit de cijfers blijkt hebben we het 
jaar 2020 afgesloten met een tekort van 
€ 5.037, terwijl er een tekort  van € 
1.150 was begroot.

Zoals uit het exploitatie overzicht blijkt 
zijn de inkomsten in 2020 iets  geste-
gen, mede door de stijging van de vrij-
willige bijdragen. De collecten daaren-
tegen zijn gedaald met € 4.000.
 
Doordat wij een groot gedeelte van het 
jaar geen eigen predikant hebben gehad, 
zijn de “Kosten pastoraat” aanmerkelijk 
lager uitgekomen dan begroot. Hierdoor 
waren wij in staat extra geld vrij te ma-
ken voor het uitgevoerde onderhoud aan 
ons kerkgebouw. Een groot gedeelte van 
ons kerkgebouw is nu weer up to date. 
In 2020 hebben wij  extra kosten ge-
maakt in verband met de komst van ds 
Steenkamp.

Als college van Kerkrentmeesters  zijn 
wij zeer  dankbaar voor dit mooie resul-
taat in een jaar waarin corona ons leven 
beheerste en een jaar waarin wij onze 
nieuwe predikant mochten begroeten en 
een jaar waarin onze kerk een drastische 
verbouwing heeft ondergaan. 
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Exploitatie overzicht 2020
Begroting Rekening Rekening

2020 2020 2019

BATEN
Baten onroerende zaken 14.000 10.625 13.418

Bijdragen levend geld
Vrijwillige bijdragen 185.000 201.206 192.679
Collecten in kerkdiensten 32.000 26.166 30.413
Giften 5.000 2.517 1.466
Kerkblad 10.000 10.613 11.236
Collectebussen 6.000 7.441 5.879
Solidariteitskas 11.500 13.000 11.610
Overige opbengsten levend geld 7.000 554 6.529

256.500 261.497 259.812

Totaal baten 270.500 272.122 273.230

LASTEN
Kosten kerkelijke gebouwen
Onderhoud 5.000 24.441 10.916
Onttrekking voorziening 0 0 0
Belastingen 1.500 1.521 1.508
Verzekeringen 2.000 2.486 1.884
Energie en water 10.000 9.292 11.422
Dotaties aan onderhoudvoorzieningen 19.000 28.368 68.590

37.500 66.108 94.320

Afschrijvingen
Afschrijving kerkgebouwen 2.500 4.825 4.896
Afschrijving inventaris 5.000 3.268 4.378

7.500 8.093 9.274

Kosten pastoraat 163.000 147.526 108.730

Lasten kerkdiensten
Kerkdiensten 9.500 9.294 9.331
Contributies en bijdragen 1.200 841 1.482
Overige kosten kerkdiensten 1.500 1.880 1.187
Overige kosten kerkelijke activiteiten 6.000 3.871 5.422

18.200 15.886 17.422
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Exploitatie overzicht 2020

Verplichtingen/bijdragen andere organen
Afdrachten voor quotum 11.500 10.881 11.218
Bijdragen streekverbanden 0 65 65
Afdrachten voor solidariteitskas 3.200 3.320 3.190

14.700 14.266 14.473

Salarissen en vergoedingen
Vergoeding organisten 3.000 1.490 2.440
Overige salariskosten 10.000 9.901 9.693
Vergoedingen vijwilligers 1.700 1.700 0
Overigekosten personeel 2.000 2.482 1.870
Overige kosten vrijwilligers 5.000 3.042 6.578

21.700 18.615 20.581

Kosten beheer en administratie
Bureaubehoeften en drukwerk 1.500 691 656
Telefoon 750 740 741
Administratie en archief 1.300 2.321 1.523
Ledenregistratie 300 30 26
Financiele administratie 1.500 1.501 1.863
Overige kosten 2.500 0 0

7.850 5.283 4.809

Rente lasten en bankkosten
Bankkosten 1.500 1.151 1.058

Incidentele baten en lasten
Baten en lasten incidenteel -300 231 -265

Totaal lasten 271.650 277.159 270.402

Overschot -1.150 -5.037 2.828
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 399.982 396.442

Vlottende activa
Vorderingen 8.997 2.936
Liquide middelen 227.952 439.741

236.949 442.677

636.931 839.119

PASSIVA

Vermogen 506.174 511.211

Voorzieningen
Overige voorzieningen 107.428 292.910

Kortlopende schulden

4.194 4.398

19.135 30.600
23.329 34.998

636.931 839.119

Belastingen en premies
sociale verzekeringen

Overige schulden en
overlopende passiva

31 december
2020

31 december
2019

Wij willen iedereen bedanken die in het 
afgelopen jaar heeft meegewerkt om dit 
moeilijke jaar door te komen met name 
het beamerteam, zodat  iedereen digi-
taal de kerkdienst kon volgen.

Wij willen alle vrijwilligers bedanken  
die op de een of andere manier hebben 

meegewerkt aan onze mooie gemeente. 
Ook een ieder die de kerk financieel heb-
ben gesteund, zodat wij afgelopen jaar 
met een klein tekort hebben kunnen af-
sluiten.

Namens het 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 collecte voor het nieuwe doel ge-
houden op 25 april 2021 heeft € 211,33 
opgebracht.

De tussenstand komt hiermee op € 
584,58. De volgende derde collecte 
wordt gehouden op 27 juni. 

Namens College van Kerkrentmeesters 
hartelijk bedankt voor uw gaven in welke 

vorm dan ook.
Henk van Voorst, penningmeester

Verantwoording collecten 
De volgende collectes zijn ontvangen in 
de maanden april en mei  2021.
25-04    € 308,06
02-05    € 282,41
09-05    € 377,28
13-05   € 102,87
16-05   € 316,89

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

Tijdens bezoek via de heer Kroon een gift 
ontvangen van € 10 voor het verjaar-
dagsfonds en  via mevrouw Hazeleger 
giften van € 20 en € 25 voor de kerk.
Hartelijk dank voor de collecten en de 
giften,  die wij op verschillende manie-
ren hebben ontvangen. 

Namens College van Kerkrentmeesters, 
Henk van Voorst, penningmeester

Verduurzaming gebouw 
Maranathakerk

Zoals u weet is er in het afgelopen jaar 
heel wat verbouwd aan het gebouw van 
de Maranathakerk. 
Als Kerkrentmeesters hebben we daarbij 
zo veel mogelijk rekening gehouden met 
de duurzaamheid, conform het beleids-
plan van de CVK. 

Hierbij zetten we op een rij welke duur-
zaamheidsinitiatieven er in de afgelo-
pen tijd zijn ondernomen: 
•	 Bijna	alle	ruimten	in	het	kerkgebouw	

voorzien van zuinige LED verlich-
ting.

•	 Beweging	schakelaars	op	verlichting	
in kasten en toiletten, blijven dus 
niet onnodig meer branden.

•	 Keuken	apparatuur	is	vervangen	naar	
energiezuinige types. 

•	 Centrale	verwarming	wordt	per	ruim-
te bediend en alleen als deze ruimte 
ook gebruikt wordt, om 23 uur gaat 
sowieso alles terug naar nachtstand. 

•	 Hemelwater	van	de	daken	gaat	(ge-
deeltelijk) de grond in en niet meer 
in riool

•	 Schoonmaak	 artikelen	 zijn	 allemaal	
biologisch.

•	 Groene	 insectvriendelijke	 tuin	 aan	
Reeënlaan zijde is samen met de 
taakgroep Groene Kerk gerealiseerd. 
In de tuin wordt ook het regenwater 
van het dak van de pastorie afge-
voerd. Dit initiatief is mede dankzij 
de vele Ede-Doet-bonnen, die u hier-
voor hebt gegeven gerealiseerd. 

•	 De	 groene	 rand	om	de	nieuwe	par-
keerplaats voorzien van verschil-
lende insectvriendelijke planten en 
struiken.



“Rond de Maranathakerk”

9 juni 2021 23

Binnenkort zullen we samen met de ge-
meente Ede nagaan hoe we de verduur-
zaming verder vorm kunnen geven. 

Daarbij speelt natuurlijk ook de be-
schikbaarheid van financiële middelen 
een rol. 
Wij blijven u hierover berichten. Heeft u 
zelf suggesties, dan horen we die graag 
van u. 

Namens het College van 
Kerkrentmeesters

Kees Zandsteeg

Vorming en Toerusting

Geloof laat een Muur vallen 
(foto boek bijplaatsen)

Naar aanleiding van een ‘tip’ las ik enige 
tijd geleden het boek ‘Geloof laat een 

Muur vallen’. Het is een boek dat uit-
daagt om na te denken over ‘kerk-zijn 
in crisistijd’. 

De onderstaande beschrijving onder-
schrijf ik van harte: ‘Geloof laat een 
Muur vallen’ vallen is een uniek docu-
ment waarin een van de grootste po-
litieke omwentelingen van de vorige 
eeuw een persoonlijk gezicht krijgt. 

Onder het totalitaire, atheïstische DDR-
regime groeide de Oost-Duitse lutherse 
predikant Christian Führer (1943-2014) 
uit tot een van de bekendste leiders van 
de tegenbeweging. Zijn Nikolaikerk in 
Leipzig werd het scharnierpunt naar de 
geweldloze ‘Wende’. Z

ijn memoires geven inzicht in deze 
cruciale periode en schetsen een fas-
cinerend beeld van het leven van een 
domineesgezin in de voormalige DDR, 
tijdens de Wende en het latere verenig-
de Duitsland. Vanuit zijn geloof houdt 
Führer zijn toehoorders voor dat won-
deren mogelijk zijn, en roept op tot ge-
weldloos verzet. Met vriendelijke vast-
beradenheid blijft hij de boodschap van 
respect en naastenliefde uitdragen, ook 
naar de Stasi die altijd bij zijn kerkdien-
sten aanwezig is. 

Bij de wekelijkse vredesvespers in zijn 
Leipzigse Nikolaikerk sluiten steeds 
meer mensen zich aan. Uiteindelijk 
mondt dit uit in de massademonstraties 
die de opmaat vormen voor de val van 
de Muur.’ 
U mag het boek gerust van mij le-
nen: kw@maranathakerk.net of 06-
11280241.

Cock Kroon
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Maak kennis met…

Hermien Brinks-Vincent (76)

Hermien is getrouwd met Reint, sa-
men hebben ze twee kinderen een zoon 
(54) in Elspeet en een dochter (51) in 
Arnhem. Beiden zijn getrouwd. Mevrouw 
Brinks is trots op haar kleinzoon Marnix 
van 19 jaar, de zoon van haar dochter. 
In 2009 is de man van mevrouw Brinks 
overleden. Dat doet mevrouw Brinks nog 
steeds veel verdriet.
Mevrouw Brinks woont sinds zes en een 
half jaar in woonzorgcentrum Vilente de 
Pleinen. Zes jaar geleden heeft mevrouw 
Brinks een hersenbloeding gekregen. 
Sindsdien is mevrouw Brinks links half-
zijdig verlamd. Na de revalidatie van 8 
maanden in Clingendael, kwam Mevrouw 
Brinks hier in Vilente wonen. 

Dit gesprek vindt plaats op de eerste 
echt zonnige vrijdag eind mei en we 
drinken een heerlijke kop thee met een 
stroopwafel in de gezellig ingerichte 
woonkamer van Mevrouw Brinks. 

Mevrouw Brinks vertelt over haar jeugd 
en hoe zij haar man heeft leren kennen: 
‘Ik heb geen leuke jeugd gehad, want 
mijn ouders zijn overleden toen ik 12 
was. Ik had nog 2 jongere broertjes en 
een zusje van 9 maanden.” Daarna ben 
ik naar Opoe gegaan in Okkenbroek. 
Mijn broertjes en zusje gingen naar 
andere familieleden. Behalve Jan, die 
ging naar een pleeggezin. Er was veel 
verdriet. Maar God was er altijd voor 
mij. Zoveel steun als ik daaraan gehad 
heb.’

‘Toch, toen kwam het geluk. Op mijn 
zestiende leerde ik mijn man in de kerk 
leren kennen. We hadden 3 jaar verke-
ring, toen ben ik onder een hooikap 
gekomen en brak mijn rug. Hij was mij 
trouw en bezocht mij in het ziekenhuis 
elke dag. Ik ben toen een jaar in het 
ziekenhuis en de revalidatie geweest. 
Daarna zijn we getrouwd. Ik heb nog 
steeds het gevoel dat God toen heeft 
ingegrepen. Het was zo’n fijne vent!

Alle huwelijksjaren met mijn man waren 
fantastisch. We hadden het zo goed sa-
men en met onze kinderen.’

Heeft u altijd in Ede gewoond?
‘Nee wij woonden in Voorthuizen net 
buiten het dorp in een huis met een 
grote tuin.’

Dus u bent niet altijd naar de 
Maranathakerk gegaan? 
‘Nee niet altijd. 22 jaar geleden, in 
1999, zijn wij op Kernhem in Ede komen 
wonen. We wilden graag een woning 
met een minder grote tuin en besloten 
te verhuizen vanuit Voorthuizen naar 
deze nieuwe wijk in Ede.‘
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Maar hoe komt u vanuit de Kernhem 
in Ede dan in de Maranathakerk van 
Lunteren terecht?
‘Nou wij zijn eerst bij “de Ark” geweest 
aan de Heyendaal. Toen ontstond daar 
een brand in 2002. Vijf maanden kon de 
kerk niet gebruikt worden. Wij zijn toen 
gaan kerken bij verschillende gemeenten 
in de omgeving. Zo kwamen we in de 
Maranathakerk; dat lag ons wel. Dat is 
inmiddels zo’n 18 jaar geleden. Wij kre-
gen hier vrienden en mooie contacten.’

Wat sprak u zo aan in de 
Maranathakerk?
‘Mijn man kon het goed vinden met 
Dominee Rijken. Wij vonden het hier 
gemoedelijk. De huidige dominee 
Steenkamp ken ik niet zo goed. Maar 
de vorige dominee, Jaap Hansum, vond 
ik zeker een goede predikant en zijn 
vrouw, Mevrouw Hansum, kwam regel-
matig op bezoek en dat was zo fijn. Wij 
hadden goede gesprekken, ook toen ik 
revalideerde in de Clingendael. ‘

Op welke manier beïnvloedt Corona 
uw leven?
‘De zorgmedewerkers hier moeten heel 
hard werken. Ze hebben het te druk door 
de Corona. De activiteiten doe ik niet 
meer, want die zijn er niet meer. Maar de 
ene week komt mijn dochter soms met 
mijn kleinzoon Marnix, hij studeert in 
Wageningen, of met haar man Hans. De 
andere week komt mijn zoon met zijn 
vrouw. Toch sinds kort is er gelukkig 
weer enige vorm van activiteiten.’

Hoe gaat het kerken voor u in deze 
Coronatijd, luistert u naar ‘Kerkdienst 
gemist”?
‘Ik luister naar twee diensten: de dienst 

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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uit Voorthuizen van de Ichtuskerk en de 
Maranathakerk. Heel fijn is het dat we 
sinds kort eens in de veertien dagen hier 
een dienst meemaken via de beamer in 
de huiskamer.  Daar ga ik altijd naar toe.’  

Van welke liederen geniet u echt als 
die gezongen worden tijdens een 
dienst?
‘Dat zijn er twee: “Op bergen en in da-
len, en overal is God. Waar wij ook im-
mer dwalen of toeven, daar is God.” 
En zeker ook gezang 466 “Als God, mijn 
God, maar voor mij is, wie is er dan mij 
tegen? Dan werken druk en droefenis 
mij nochtans tot een zegen; dan waakt 
alom een eng’len wacht, dan zie ik ster-
ren in de nachten bloemen op mijn we-
gen.” Dat vind ik toch zo prachtig!’

Op welke manier vindt u nu nog 
steeds steun aan uw geloof? 
‘Vooral de betekenis van God en Jezus 
voor ons allemaal en voor mij. De be-
tekenis van Pinksteren is voor mij nog 
steeds heel belangrijk. God heeft mij 
altijd gesteund.’ 

Waar geniet u van zo door de dag 
heen? Afbeelding boek invoegen
‘Nou vooral van lezen. Ik lees heel veel. 
Op dit moment lees ik de Zeven Zussen, 
het zevende deel. 

Wat heel veel indruk op mij gemaakt 
heeft, is het boek: “Het meisje uit de 
trein” van Irma Joubert. Het gaat over 
de oorlog. Een joods meisje  zit in een 
trein als die trein wordt overvallen door 
de Duitsers. Zij overleeft het. Ze wordt 
opgenomen in het gezin van een van de 
aanvallers. En door hem na de oorlog 
naar Zuid -Afrika gestuurd.’

‘Ik geniet ook heel erg van bezoek van 
mijn kinderen en hun partners, dat is 
heerlijk. Ik vind het ook heel fijn om op 
pad te gaan met de rolstoel door Ede. En 
ik geniet van bezoek aan mijn dochter 
en familie. Ik ga regelmatig naar mijn 
broers en schoonzussen toe. Dat is zo 
gezellig. Ik ben een buitenmens. Zodra 
het goed weer is ga ik met de rolstoel op 
pad. Ik rij zo’n 1500 km per jaar.’

Na het gesprek maken we een paar fo-
to’s. We kiezen samen welke foto het 
beste past. 

De volgende dag appen we elkaar hoe 
mooi dit gesprek voor ieder van ons was.

Karin Klootwijk-Elzinga.
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Groene kerk

Onlangs is er in de kerktuin, aan de voor-
kant van de kerk, een mooi bordje neer-
gezet ter complettering van het project 
‘opknappen en verduurzamen kerktuin’. 
Hierop staan de sponsoren vermeld die 
het mogelijk hebben gemaakt om deze 
verduurzaamde tuin te realiseren. 

Nogmaals hartelijk dank voor elke vorm 
van medewerking van een ieder die hier-
bij geholpen heeft!

Werkgroep Groene Kerk.

Mededelingen

Nieuwsbrief zomerperiode
In de zomer periode verschijnt er geen 
kerkblad. Wel verschijnt er op 25 juli 
een papieren nieuwsbrief die u vanuit 
de kerk kunt meenemen. (een digitale 
versie ervan zal op de website te lezen 
zijn) Kopij voor deze nieuwsbrief graag 

aanleveren voor maandag 19 juli 22.00, 
via kerkblad@maranathakerk.net

Volgend kerkblad 
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ 
jaargang 65 nr. 7 van woensdag 15 sep-
tember kunt u tot en met woensdag 8 
september 22.00 uur inleveren. Gelieve 
kopij digitaal aan te leveren per e-mail. 
Het e-mailadres is: kerkblad@maranat-
hakerk.net. 

Afhalen kerkbladen 
Voor het afhalen van de bundels kerk-
bladen worden alle bezorg(st)ers ver-
wacht op woensdag 15 september bij de 
fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 
19.30 - 20.30 uur. 

Digitale nieuwsbrief
Elke zaterdag verschijnt er een digitale 
nieuwsbrief, hierin kunt u onder andere 
lezen wie er de komende zondag voor-
gaat, informatie over de collectedoelen, 
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nieuws over activiteiten in de komende 
periode, geboorte en overlijdensberich-
ten, nieuwsberichten vanuit de diverse 
taakgroepen en colleges en wat we ver-
der graag onder de aandacht brengen.
 
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet 
in uw mailbox, en zou u deze wel wil-
len ontvangen, dan kunt u zich aanmel-
den via de website www.maranathakerk.
net/home/  door helemaal onderaan 
de pagina uw naam en emailadres in 
te vullen en op inschrijven te klikken. 

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 uitzending 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.

Stemmen uit het verleden  

Kaj Munk 
(1898 – 1944)

’De aarde is het grote oorlogster-
rein waar de eeuwige strijd tussen 
het kwade en het goede zich af-

speelt. God is degene die je vraagt: 
aan welke kant sta jij? 

In alle situaties van het dagelijkse 
leven komt Zijn vraag op je af: hoe 
ben jij in je zaak, hoe ben je thuis, 

hoe ben jij voor de mensen die 
jouw brood eten, hoe ben jij voor 
de werkelozen en hoe ben jij in je 

gedachten? 

Want of je nu een paardenkoopman 
bent of een dictator van een of 

ander rijk, God is het die je vraagt: 
hoe sta je in de strijd tussen het 
kwade en goede? Help je mee aan 

de opgang of ondergang?’ 

(Uit: Het woord bij daad)
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Bijbelleesrooster

Juni
wo 9 juni Marcus 4:21-34
do 10 juni Ezechiël 43:13-27
vr 11 juni Ezechiël 44:1-16
za 12 juni Ezechiël 44:17-31

zo 13 juni Johannes 4:1-12
ma 14 juni Johannes 4:13-26
di 15 juni Johannes 4:27-42
wo 16 juni Johannes 4:43-53
do 17 juni Efeziërs 1:1-6
vr 18 juni Efeziërs 1:7-14
za 19 juni Efeziërs 1:15-23

zo 20 juni Marcus 4:35-41 
ma 21 juni Marcus 5:1-20
di 22 juni Marcus 5:21-43
wo 23 juni Efeziërs 2:1-10
do 24 juni Efeziërs 2:11-22
vr 25 juni Efeziërs 3:1-13
za 26 juni Efeziërs 3:14-21

zo 27 juni Ezechiël 45:1-9
ma 28 juni Ezechiël 45:10-25
di 29 juni Ezechiël 46:1-18
wo 30 juni Ezechiël 47:1-12

Juli 
do 1 juli Ezechiël 47:13–48:7
vr 2 juli Ezechiël 48:8-19
za 3 juli Ezechiël 48:20-35

zo 4 juli Johannes 5:1-18
ma 5 juli Johannes 5:19-30
di 6 juli Johannes 5:31-40
wo 7 juli Johannes 5:41-47
do 8 juli Psalm 85
vr 9 juli Deuteronomium 7:1-11
za 10 juli Deuteronomium 7:12-26

zo 11 juli Deuteronomium 8:1-6

ma 12 juli Deuteronomium 8:7-20
di 13 juli Deuteronomium 9:1-14
wo 14 juli Deuteronomium 9:15-29
do 15 juli Psalm 90
vr 16 juli Marcus 6:1-13
za 17 juli Marcus 6:14-29

zo 18 juli Marcus 6:30-44
ma 19 juli Marcus 6:45-56
di 20 juli Deuteronomium 10:1-11
wo 21 juli Deuteronomium 10:12-22
do 22 juli Deuteronomium 11:1-9
vr 23 juli Deuteronomium 11:10-21
za 24 juli Deuteronomium 11:22-32

zo 25 juli Johannes 6:1-15
ma 26 juli Johannes 6:16-24
di 27 juli Johannes 6:25-36
wo 28 juli Johannes 6:37-46
do 29 juli Johannes 6:47-59
vr 30 juli Johannes 6:60-71
za 31 juli Marcus 7:1-13

Augustus 
zo 1 aug Marcus  7:14-23
ma 2 aug Marcus 7:24-37
di 3 aug Marcus 8:1-13
wo 4 aug Marcus 8:14-26
do 5 aug Marcus 8:27–9:1
vr 6 aug Marcus 9:2-13
za 7 aug Psalm 74

zo 8 aug Romeinen 14:1-12
ma 9 aug Romeinen 14:13-23
di 10 aug Romeinen 15:1-13
wo 11 aug Psalm 86
do 12 aug Spreuken 10:1-17
vr 13 aug Spreuken 10:18-32
za 14 aug Galaten 1:1-12
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zo 15 aug Galaten 1:13-24
ma 16 aug Galaten 2:1-14
di 17 aug Galaten 2:15-21
wo 18 aug Psalm 124
do 19 aug Zacharia 1:1-6
vr 20 aug Zacharia 1:7-17
za 21 aug Zacharia 2:1-9

zo 22 aug Zacharia 2:10-17
ma 23 aug Zacharia 3:1-10 
di 24 aug Zacharia 4:1-14
wo 25 aug Zacharia 5:1-11
do 26 aug Zacharia 6:1-8
vr 27 aug Zacharia 6:9-15
za 28 aug Zacharia 7:1-14

zo 29 aug Zacharia 8:1-8
ma 30 aug Zacharia 8:9-17
di 31 aug Zacharia 8:18-23

September 
wo 1 sep Galaten 3:1-14
do 2 sep Galaten 3:15-29
vr 3 sep Galaten 4:1-11
za 4 sep Psalm 54
zo 5 sep Johannes 7:1-13
ma 6 sep Johannes 7:14-24
di 7 sep Johannes 7:25-36
wo 8 sep Johannes 7:37-52
do 9 sep Galaten 4:12-31
vr 10 sep Galaten 5:1-12
za 11 sep Galaten 5:13-26

zo 12 sep Galaten 6:1-18
ma 13 sep Psalm 92
di 14 sep Spreuken 11:1-16
wo 15 sep Spreuken 11:17-31
do 16 sep Spreuken 12:1-12
vr 17 sep Spreuken 12:13-28
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Agenda

Juni
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
15 juni 19.45 - 21.30 Ouderlingenberaad
16 juni  19.00 - 20.00  Gebedsgroep op woensdag
 19.30 - 21.00 Doop en opdraag catechese avond
 20.00 - 21.30 Cursus “Leven in de kracht van Jezus”
22 juni 19.45 - 21.30 Afsluiting Mulderschuuravond
23 juni  19.00 - 20.00  Gebedsgroep op woensdag
29 juni 19.30 - 22.00 Vergadering Grote Kerkenraad
30 juni  19.00 - 20.00  Gebedsgroep op woensdag

Juli
02 juli 09.00 - 10.00 Gebedsgroep vrijdagochtend
07 juli  19.00 - 20.00  Gebedsgroep op woensdag
13 juli 19.30 - 22.00 Vergadering Kleine Kerkenraad
14 juli  19.00 - 20.00  Gebedsgroep op woensdag
21 juli  19.00 - 20.00  Gebedsgroep op woensdag
28 juli  19.00 - 20.00  Gebedsgroep op woensdag

Augustus
04 aug  19.00 - 20.00  Gebedsgroep op woensdag 
06 aug 09.00 - 10.00 Gebedsgroep vrijdagochtend
11 aug  19.00 - 20.00  Gebedsgroep op woensdag
18 aug  19.00 - 20.00  Gebedsgroep op woensdag
25 aug  19.00 - 20.00  Gebedsgroep op woensdag
26 aug  09.00 - 10.30  Moderamen
31 aug  19.45 – 22.00  Ouderlingenberaad

September
01 sep  19.00 - 20.00  Gebedsgroep op woensdag
03 sep 09.00 - 10.00 Gebedsgroep vrijdagochtend
07 sep 19.30 - 22.00 Vergadering Grote Kerkenraad
08 sep  19.00 - 20.00  Gebedsgroep op woensdag
15 sep  19.00 - 20.00  Gebedsgroep op woensdag
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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

Vaders navigatie

Vaders navigatie
is een feilloos instrument,

als je ver op reis gaat
en de juiste weg niet kent.
Je hoeft nooit te vrezen

dat je hopeloos verdwaalt,
als je maar goed luistert

welke route wordt bepaald.

Gaat het net iets anders
zoals op de borden staat,
moet je soms zelfs keren

aan het einde van de straat,
volg dan toch de stem maar
die zo duid’lijk navigeert.

’t Is de beste route
en je rijdt geen weg verkeerd.

Vaders navigatie
werd door Christus eens betaald

en aan jou de keuze
of je’t gratis binnenhaalt.
Waarom nog verdwalen,

twijf’lend bij een kruispunt staan,
als er Een is die reeds

elke weg is voorgegaan? 

Schrijver: Frits Deubel



“Rond de Maranathakerk”

9 juni 2021 33

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



“Rond de Maranathakerk”

34 Rond de Maranathakerk

www.rijksenuitvaartzorg.nl

Vallei & Rijn

RIJKSEN
UITVAARTZORG

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

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

www.nicorodenburg.nl

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

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

Vallei & Rijn

RIJKSEN
UITVAARTZORG

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

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

www.nicorodenburg.nl

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

Metaalbewerking  |  Montage  |  Lassen van staal, rvs en aluminium

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

kijk ook op onze vernieuwde website:

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

Email: info@toptransporten.nl

www.jbtech.nl

JBTech Veenendaal B.V. 

Lunet 16

3905 NW Veenendaal

T 0318-506134

F 0318-514556

Henk van Donkelaar Tweewielers

Dorpsstraat 172, 6741 AR Lunteren

· Reparatie

· Verhuur

· Nieuwe fietsen

· Tweedehands fietsen

Service en kwaliteit,

dat is waar ik voor strijd!

Goed 
gereedschap

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

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

Christelijke scholen voor
eigentijds onderwijs.

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

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

Kerkhoflaan 27, Tel.: 0318 - 482122

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

Postweg 7, Tel.: 0318 - 482526

Kruisbeekweg 45, Tel.: 0318 - 482204Nederwoud

De Bron

De Wegwijzer

Peuterspeelzaal 
Benjamin

EERSTE LUNTERSE BEGRAFENISONDERNEMING

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

Rouwcentrum voor opbaren, 
condoleantiebezoek, 
rouwdiensten en koffietafels

Vrijblijvende offerte voor:

- binnen- / buitenwerk

- wandafwerking

- beglazing

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

www.uniplan.nl

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

Oostelijke Parallelweg 4
6741 CT Lunteren

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

Gas
Water
Sanitair
C.V.

Zinkwerk
Dakbedekking

Sfeerverwarming

Thorbeckestraat 5
6741 XG Lunteren

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

Gas
Water
Sanitair
C.V.

Zinkwerk
Dakbedekking

Sfeerverwarming

Thorbeckestraat 5
6741 XG Lunteren

Tel.  0318 - 624337
Mob. 06 27 23 51 75
www.rvandenberg.nl
info@rvandenberg.nl
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Thorbeckestraat 5
6741 XG Lunteren
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www.rvandenberg.nl
info@rvandenberg.nl
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Dorpsstraat 187 - 6741 AG  Lunteren
Tel. (0318) 48 44 00 - Mobiel (06) 30 70 96 33

www.antwoordservice.nu

Wij zijn het gezicht
achter jouw telefoon.
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Monuta Hofrust 
Uw uitvaartverzorgers:
Bettine van der Laan 
Diederick Truin
Rinske Blok - van Middendorp

T  0318 414 620
E  info@monutahofrust.nl
I   www.monutahofrust.nl

Wij zijn er
voor u.

   Team Monuta Hofrust

CNS De Triangel is een basisschool waarbij - in de driehoek tussen school, 
gezin en kerk - het kind centraal staat. Vanuit een duidelijke en hedendaagse 
Christelijke visie bieden wij kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan, dat is 
afgestemd op de behoefte van ieder individueel kind. 

Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs ‘De Triangel’’ • Directeur Klazien van der Vlist-Wolfswinkel
Kerkhoflaan 29 Lunteren • 0318 - 487271 • directie@cnsdetriangel-lunteren.nl • www.cnsdetriangel-lunteren.nl

Al méér dan 25 jaar een vaste waarde in de Lunterse gemeenschap!

Enkele kernelementen uit ons beleid:
• Aandacht voor normen, waarden, rust en structuur
•	 Een	plek	waar	ieder	kind	zichzelf	mag	en	kan	zijn
• Continurooster
•	 Gezamenlijke	weekopening	en	weeksluiting,	voor	en	door	de	kinderen,	

waarbij	ouders	welkom	zijn
•	 Aandacht	voor	wetenschap,	techniek,	mediawijsheid	en	programmeren
• Gebruik van actuele lesmaterialen, iPads en de nieuwste educatieve 

software voor o.a. taal, rekenen en lezen
• Samen met Kinderopvang Partou vormt basisschool CNS De Triangel het 

Integraal Kind Centrum (IKC) ‘Nova Silva’
•	 Deze	samenwerking	heeft	tot	doel	alle	kinderen	gelijke	kansen	te	bieden	

en hun talenten in de volle breedte te kunnen ontwikkelen middels een 
doorgaande	leerlijn	van	0	tot	13	jaar

•	 Goede	beoordeling	van	inspectie	onderwijs,	na	te	lezen	op	www.cnsde-
triangel-lunteren.nl.	In	2018	hebben	we	zelfs	het	predikaat	‘Excellente	
School’ mogen ontvangen
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Wist je dat je met één muisklik op mijn webpagina 
een afspraak kunt maken met mij, jouw reisadviseur
in de buurt? 
Boeken via Personal Touch Travel staat voor: 
persoonlijk, deskundig en makkelijk! En je betaalt 
niets meer dan bij het reisbureau of wanneer je het 
zelf boekt. Ervaar het zelf!
jolanda.methorst@personaltouchtravel.nl

Jolanda Methorst, 
voor al je reiswensen!
06 53510049 
www.jolandatravel.nl

* Strandvakanties

* Rondreizen

* Stedentrips

* Wintersport

* Cruises

* Actieve vakanties

* Teambuilding

* Huwelijksreizen

* Treinreizen

* Sportreizen
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Bankrekening nummers

College van Kerkrentmeesters
Voor onderstaande vaste/terugkerende zaken
uitsluitend de nummers bij de activiteit gebruiken
Kerkbalans  CvK Kerkelijke bijdrage  NL66RABO 0166354449
Kerkblad   Kerkblad MK   NL44RABO0168495538
Solidariteitskas   Solkas MK   NL40RABO0151321663

Alle overige bankzaken
Penn. Herv. Gem. “Maranathakerk”    NL54RABO0337500398

Diaconie
Diaconie Herv. Gem. “Maranathakerk”   NL93RABO0337517932

Z.W.O. - commissie
Z.W.O.-cie “Maranathakerk”     NL82RABO0337512795

Jeugdraad
Jeugdraad Herv. Gem. “Maranathakerk”   NL14RABO0337575614

Werkgroep Libanon
Werkgroep Libanon      NL79RABO0337403724



Indien onbezorgbaar, retourneren aan:
Bezorging Kerkblad
p/a Schras 25
6744WT Ederveen


