
MEDITATIE
Ik sla mijn ogen op naar de  bergen.

Psalm 121 vers 1 berijmd:
Ik sla mijn ogen op en zie

de hoge bergen aan,
waar komt mij hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die

dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Terwijl de sluitingsdatum voor de kopij voor het kerkblad nabij komt 
wordt het nieuws door één persoon gedomineerd. Vladimir Poetin. Met 
de door hem geregisseerde inval van het Russische leger in Oekraïne 
schudt de hele (westerse) wereld wakker. Hebben wij zijn intenties 
onderschat? Waar gaat dit eindigen? Wat zijn de gevolgen voor ons 
hier in Nederland? Dit is alles speelt zich af op een afstand van nog 
geen 1.500 kilometer vanaf ons huis. Menig vakantieganger rijdt in de 
zomer deze afstanden.
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Ondertussen komt er een enorme 
vluchtelingenstroom opgang rich-
ting het westen. Je ziet de wan-
hoop in de ogen van de mensen 
op de vlucht. Waar kunnen zij naar 
toe? Wie biedt er uitkomst in deze 
onzekere en voor de Oekraïners 
angstige dagen? Het lijkt soms 
alsof dit land een speelbal wordt 
tussen oost en west. Wat doet 
dat met ons, hier in Lunteren? Het 
maakt ons misschien wel machte-
loos of stil. Wij kunnen het verschil 
niet maken. Wel kunnen wij blij-
vend bidden voor een vredelieven-
de oplossing. 

De schrijver van psalm 121 begint 
zijn lied met de zin: Ik sla mijn ogen 
op naar de bergen van waar komt 
mijn hulp? Bergen kunnen majes-
tueus boven je uittornen als je als 

mens loopt in het dal. De vertalin-
gen en berijmingen van het begin 
van Psalm 121 in twee groepen 
onderverdeeld worden. Aan de ene 
kant de visie dat de bergen uit het 
eerste vers gezien moeten worden 
als het symbool van bescherming, 
veiligheid en zekerheid, aan de an-
dere kant de visie dat de bergen 
daarentegen juist het beeld zijn 
van dreiging, gevaar en onzeker-
heid. Beide versies geven in elk ge-
val iets mee van de grootsheid van 
Gods schepping. Daarmee zegt 
het begin van deze psalm ook iets 
over de nietigheid van de mens.

Psalm 121 is een hoopvolle tekst. 
Het geeft troost en hoop te weten 
dat onze hulp altijd verwacht kan 
worden van de Heer. Hij is niet zo-
maar iemand waar je je vertrouwen 
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EREDIENSTEN
Woensdag 9 maart 2022 
14:30 dhr. J. Kroon,
 Biddag Creatief in de Maranathakerk,
 Gezamenlijk met Ger. kerk
19:30   ds. Steenkamp, 
 Biddag in de Maranathakerk
 Collecten
 1. Kerk in Actie Beiroet  
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 13 maart 2022 - 2e zondag 40 dagen tijd
09:30  ds. T. Schutte,
19:00 dhr. C. Verduijn, Vesperdienst
 Collecten
 1. Kerk zijn doe je met elkaar
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 20 maart 2022 - 3de zondag 40 dagen
09:30  ds.C. Hendriks, Ede tijd
19:00  ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
 Collecten
 1. Kerk in actie Indonesië  
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 27 maart 2022 - 4e zondag 40 dagen tijd
09:30 ds. Jelle de Kok, Winsum,  
19:00  ds. L.J. van Lingen, Beusichem
 Collecten
 1. De Instap Ede
 2. Kerkrentmeesters
 3. Kerkrentmeesters

Zondag 3 april 2022 - 5e zondag 40 dagen tijd
09:30  ds. J. Steenkamp, x
19:00 ds. J. Steenkamp
 Collecten
 1. Moldavië  
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 10 april 2022 - Palmzondag
09:30 ds. J. Steenkamp, 
19:00 Sing Inn
 Collecten
 1. Paaschallenge Jong Protestant  
 2. Kerkrentmeesters

Maandag 11 april t/m woensdag 13 april 2022 
 Mediatieve momenten in de Stille Week 
 Plaats: n.n.b. 

op zet. Nee, Hij is de schepper van de hemel en de aar-
de. Dat geeft ons vertrouwen in onzekere tijden. We 
hoeven niet zelf alle problemen op te lossen, maar we 
mogen vertrouwen op Hem! Geeft dat ook rust in on-
zekere tijden vol ‘breaking news’ en geweld? Geeft dat 
rust voor al die Oekraïners die met angst in de ogen 
op de vlucht zijn? Of de mannen die vechten aan de 
ene of de andere zijde van het front. 

Ik wens het u allen van harte toe. Sla uw ogen op naar 
de bergen en u zult zien dat de hulp komt van Degene 
die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon.

• Giel Stomphorst

Samen bidden voor Oekraïne 

God van liefde en trouw, Wij bidden U voor de 
inwoners van Oekraïne, iedereen die getroffen 
is door het vreselijke geweld. In verbijstering 

zien we de afschuwelijke beelden, 

Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen, de 

wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap 
in ons land, zij hebben grote zorgen om fami-
lieleden en geliefden. Heer, wees hen nabij nu 
alles zo onzeker is, geef hen moed om vol te 

houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig 
uitvergroot worden,  maak dat Uw visioen van 

verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft 
dragen.

Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij 
angst en strijd gehoord worden, geef wijsheid 
aan alle betrokken leiders. Dat wapens geen 

recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en 
gevonden wordt.

Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van 
mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de 
onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,

geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. 

In Jezus’ naam,
Amen
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BIJ DE COLLECTEN
Zondag 13 maart 2022 –  Kerk zijn doe je 
met elkaar
Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in hun 
eigen omgeving. Er zijn voor anderen en iets doen 
voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Zoals de Protestantse Wijkgemeente De 
Drieklank in Almere. De kerk organiseert een taalcafé, 
waar vrijwilligers taalles geven aan Syrische vluchte-
lingen, en gezamenlijke maaltijden voor gemeentele-
den en vluchtelingen. Op vrijdagochtend kun je buur-
ten in de kerk, onder het genot van koffie of thee. Toen 
dat in coronatijd niet mogelijk was, trok het ‘buurtbak-
kie’ van de kerk de wijk in. Met deze activiteiten wil 
de kerk diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in de 
wijk.

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse 
gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen 
dorp of stad. Geef in de collecte en steun het diacona-
le werk van Kerk in Actie. Helpt u mee?

Zondag 20 maart 2022 – Kerk in actie 
Indonesië
In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven 
veel kinderen op straat. Medewerkers van de orga-
nisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken 
de kinderen op straat op en bouwen vriendschap en 
vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen 

Donderdag 14 april 2022 - Witte Donderdag
19:00 ds. J. Steenkamp
 Gezamenlijke Avondmaal dienst in
 de Gereformeerde Kerk  
 Collecten 
 1. nog niet bekend
 2. Kerkrentmeesters

Vrijdag 15 april 2022 - Goede Vrijdag
19:30 ds. J. Steenkamp
 Viering Heilig Avondmaal
 Collecten
 1. nog niet bekend
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 17 April 2022 - 1e Paasdag
09:30 ds. J. Steenkamp.
19:00 geen dienst
 Collecten
 1. nog niet bekend
 2. Kerkrentmeesters

Maandag 18 April 2022 - 2e Paasdag
09:30   dhr. J. Kroon
 Zangdienst
 Collecten
 1. nog niet bekend
 2. Kerkrentmeesters

BEZORGING BLOEMENGROET
20-03 Gerrie Vreugdenhil Mw. Lijbers 
27-03  Stieneke Meppelder Mw. Mulder 
03-04 Nellie Scherrenburg Mw. van de Top 
10-04 Dineke van Veldhuizen Francis Wolfs 
17-04 Ria Brinkman  Piet de Groot
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kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kin-
deren die de straat definitief willen verlaten is er een 
opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en 
vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse 
wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. 
Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar orga-
nisaties die ouders kunnen helpen hun gezin financi-
eel te onderhouden.

Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor 
straatkinderen.

Zondag 27 maart 2022 – De Instap Ede
De instap helpt ex-gedetineerden als zij terugkeren in 
de samenleving. Zij krijgen na hun vrijlating een tijde-
lijke plek om te wonen. En begeleiding bij het regelen 
van andere basisvoorzieningen, zoals een ID en geld 
om van te leven. Daardoor lukt het ze beter om een 
maatschappelijk geaccepteerd bestaan op te bou-
wen. Door bovendien gewone burgers als vrijwilliger 
in te zetten bij de zorg voor onze bewoners, worden 
ex-gedetineerden geleidelijk meer maatschappelijk 
geaccepteerd. Daardoor vallen zij minder vaak terug 
in criminaliteit.  

Zo werkt De Instap aan een veiligere en betere sa-
menleving voor iedereen. Stichting De Instap wordt 
gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie, door 
gemeenten en door kerken.

Zondag 3 april – Moldavië
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een 
kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. 
Ouderen én kinderen blijven alleen en eenzaam ach-
ter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf 
aangewezen. Ze gaan daardoor niet regelmatig naar 

school en lopen groot risico slachtoffer te worden 
van geweld en mensenhandel. Vele ouderen hebben 
een klein pensioen waar ze onmogelijk van rond kun-
nen komen. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed 
en kunnen hun gas- en lichtrekening niet betalen. De 
christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie 
van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens 
van deze kinderen en ouderen. 

In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huis-
werk, een maaltijd,  en de mogelijkheid voor psycho-
sociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactivi-
teiten en elke maand worden de verjaardagen van de 
kinderen gevierd. 

Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, 
fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt 
gebracht. 
Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest 
kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboa-
ca van thuiszorg en een warme maaltijd.

Zondag 10 april – Paaschallenge In leven in 
het Paasverhaal
De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week 
voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Pro-
testant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 
Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven 
de jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom 
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Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen 
nieuw leven mogelijk is. 

De PaasChallenge is een spel waarbij jongeren in 
groepjes, even weg van het beeldscherm, Pasen be-
leven op een fysieke en uitdagende manier. Aan de 
hand van opdrachten gaat ze terug naar het jaar 30 
van onze jaartelling. Opeens lopen ze door de straten 
van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. 

Overal komen ze QR-codes tegen en gaan ze het ge-
sprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd 
van Jezus. Ze zitten middenin het verhaal van Pasen.

PASTORAAT
Omzien naar elkaar
Mevr. Gerrie van Eck – van Beek (Scharrenburger-
steeg 20, 6741 LT) onderging recent een heupope-
ratie; door middel van deze ingreep ontving ze een 
nieuwe heup. Hopelijk zijn hiermee de pijnklachten 
verholpen. Tevens hopen we ook met haar en haar 
man Rijk dat de revalidatie voorspoedig zal verlopen.  

We brengen ook de gemeenteleden onder uw aan-
dacht die vanwege hun kwetsbare gezondheid niet 
meer zelfstandig kunnen wonen, een blijk van meele-
ven zal hen zeker goed doen!

In de Honskamp (Dorpsstraat 25, 6741 AA) te Lun-
teren wonen: 
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); 
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; 
dhr. E. van den Brand (k.101); 
dhr. A.J. van Arum (k.226).
 
In Norschoten te Barneveld, locatie Drostedijk (Kla-
verweide 1b, 3773 AW Barneveld)
wonen: mevr. H. Brouwer - van ’t Land, dhr. M. van de 
Lagemaat en mevr. L.H. van Duren – Berends.
 
In De Pleinen te Ede woont:
mevr. H. Brinks – Vincent (Pollenstein 174, H184, 
6714 DH).

In de Lisidunahof te Leusden (Lisidunalaan 18, 3833 
BS) woont:
Dhr. E.J.J. Lokhorst
 

Dit ene weten wij en aan dit één houden we ons vast 
in de donkere uren: er is een Woord, dat eeuwiglijk zal 
duren, en wie ‘t verstaat, die is niet meer alleen. (Hen-
riëtte Roland Holst-van der Schalk, 1869 – 1952).

Geboorteberichten
Als Trotse ouders berichten Rudi en Chantal de Bruin 
dat 7-12-21 Anouk is geboren. Een nieuw leven een 
groot wonder, Rudi en Chantal van harte gefeliciteerd 
namens de gemeente.

Dankbaar en blij berichten Patrick en Alice Pater dat 
zij 15 december de gelukkige ouders zijn geworden 
van Rosie. Bas is grote broer van Rosie. Zij danken 
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onze God voor dit mooie meisje en dat alles goed is 
gegaan. Op het geboortekaartje staat: Onvoorstelbaar 
wonderlijk gemaakt, Heer, hoe heerlijk is Uw naam!
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd.

Wij wensen beide ouders de zegen van God toe bij de 
opvoeding.

Compleet gelukkig, gelukkig compleet zijn Gert, 
Nathalie, Imme en Douwe Mastenbroek met hun 
prachtige dochter en lieve zusje Feije. Het gaat geluk-
kig héél goed met haar. Rijk gezegend voelen zij zich 
met dit prachtige kleine wondertje.. 
Wij wensen jullie God’s Zegen en liefdevolle omar-
ming op de weg die jullie samen met de kinderen mo-
gen gaan! Feije hartelijk welkom in onze gemeente.

Huwelijksjubilea
Net voor de kerstdagen was het zover. Gert en Bep 
van Huigenbos van de Schuurmanskamp waren 45 
jaar getrouwd. Wat een mooie periode die omgevlo-
gen is volgens beide. Een periode waarin de als man 
en vrouw maar ook als vader en moeder veel hebben 
meegemaakt. Beide getuigen ze van Gods aanwezig-
heid op de belangrijke momenten in voor- en tegen-
spoed en zijn onze Hemelse Vader daar eeuwig dank-
baar voor. Hij heeft ze de kracht en liefde gegeven die 
nodig was. 

Wij willen jullie als gemeente van harte feliciteren en 
Gods zegen toewensen binnen jullie huwelijk en ge-
zin!

Op  zondag 20 februari 2022 mochten de heer en me-
vrouw Wolfert, wonende aan de Molenparkweg,  vie-
ren en gedenken dat zij 25 jaar getrouwd waren. 
Op 20 februari 1997 is het echtpaar getrouwd in Wijk 
bij Duurstede en zijn zij gaan wonen in Ede. In 1999 
zijn zij verhuisd naar Lunteren. De heer Wolfert kwam 
van oorsprong ook uit Lunteren, maar woonde toen hij 
jong was meer in het buitengebied tegen Barneveld 
aan. Vanaf hun verhuizing naar Lunteren, hebben zij 
zich aangesloten bij de Maranathakerk. 

Wat zijn ze dankbaar voor de goede gezondheid die 
ze allebei hebben. Ze nemen ook beiden nog deel aan 
het arbeidsproces en met veel plezier. Daarnaast ge-
nieten ze van hun gezin; dochter, schoonzoon en de 
drie kleinkinderen. En het oppassen op de kleinkinde-
ren geeft hen veel vreugde. 
Wat zijn er veel zegeningen om God voor te danken.
Vanuit de Maranathakerk willen we jullie, samen en 
met jullie gezin, Gods zegen toewensen voor de toe-
komst die nog voor jullie ligt.

Nieuw ingekomen
Wellicht heeft u ze al gezien binnen onze gemeente of 
in het dorp maar vanaf januari zijn Arno en Lisa Hul-
zebos lid geworden van onze gemeente. Dit kersver-
se bruidspaar is vanaf hun trouwen aan de Hulweg 
in Lunteren komen wonen en heeft (mede door een 
aantal gemeente leden, we zeggen niet wie… 😉) hun
weg naar de Hertenlaan gevonden. 

Arno loopt op dit moment stage als Biologie leraar 
in Barneveld en hoopt deze studie snel af te ronden 
voordat hij gaat werken en Lisa heeft juist haar studie 
afgerond en werkt nu in de gezondheidszorg. Beide 
hebben enorm veel zin om veel leden van de Mara-
nathakerk te leren kennen. En dat willen wij natuurlijk 
ook! 

We heten jullie van harte welkom binnen onze ge-
meente en Gods zegen op jullie gezamenlijke geloofs-
reis binnen onze gemeente. Stelt u zich ook voor aan 
Arno en Lisa als u ze ziet?

UIT DE KERKENRAAD
Samenvatting van de Grote Kerkenraad  11 
januari 2022

Opening
We starten de vergadering met een onderlinge ont-
moeting in tweetallen; daarbij wordt gesproken over 
soberheid, geluk, stilte en bidden naar aanleiding van 
Kolossenzen 3.

Na deze persoonlijke ontmoeting vergaderen we op-
nieuw digitaal, vanwege de geldende beperkingen van 
het moment.
 
Beleidsplan
Het concept Beleidsplan wordt binnenkort besproken 
in het Moderamen, Kleine Kerkenraad en de Grote 
Kerkenraad. Daarna wordt er een gemeente-avond 
gehouden om het gemeentebreed te bespreken.

Vanuit het Moderamen/scribaat
Het plan wordt geopperd om als kerkenraad nieuw be-
vestigde kerkenraadsleden toe te zingen.

Op 13 februari a.s. worden de nieuwe ambtsdragers 
bevestigd/gezegend tijdens de avonddienst.

We staan stil bij het overlijden van ds Van der Vlist; 
de voorzitter en scriba waren namens de kerkenraad 
aanwezig bij de condoleance.
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Rooster van aftreden
Het rooster van aftreden wordt doorgenomen; per mei 
a.s. eindigt de ambtsperiode van enkele kerkenraads-
leden. We wachten de persoonlijke beslissingen van 
de leden af. Er wordt een bidstond georganiseerd voor 
het ontvangen/horen van namen voor de aanstaande 
vacatures.

Vanuit het College van Diakenen
De penningmeester (Henk van Hierden) licht de be-
groting van de diaconie
 toe. Na ondertekening door de voorzitter en secreta-
ris kan deze worden ingediend.

Vanuit het Ouderlingenberaad
De profieltekst voor het ambt van ouderling wordt be-
sproken en vastgesteld.
Het opnieuw sluiten van de kerk, vanwege beperken-
de maatregelen, wordt besproken.

Vanuit de Jeugdouderlingen
Samen met de jeugdouderlingen kijken we naar de 
mogelijkheden om op korte termijn weer te kunnen 
starten met de clubs en catechisaties.

Sluiting
Cock Kroon sluit de vergadering.

LOVEN EN LEREN II
In één van de leergesprekken met Zijn leerlingen stelt 
Jezus de vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 
(Mattheüs 16:13). In de  joodse traditie was en is de 
‘vraag-antwoordmethode’ een bekende en beproefde 
leermethode. Later zien we deze methode duidelijk 
terugkomen in de opzet en uitwerking van de Heidel-

bergse Catechismus (geschreven in 1563). Door mid-
del van een vraag kun je het niveau in de groep peilen. 
Waar zitten de leerlingen als het om kennis gaat? 

Door de vraag die Jezus stelt, peilt Hij niet alleen het 
niveau, maar wil Hij ook horen welke denkbeelden en 
verhalen over Hem de ronde doen: ‘Wat denken de 
mensen over Mij? 

Wat zeggen ze over Mij? Ben ik Johannes de Doper, 
Elia, of een van de profeten?’ (Mattheüs 16:14). Door 
middel van dit Bijbelgedeelte worden wij aangespoord 
om in de ontmoeting met de jongeren hen ook heel 
bewust aan het woord te laten. Dan hoor je uit eerste 
hand hoe ‘men’ in de wereld praat en denkt over God, 
geloof en kerk. 

Daarom moet de catechisatie niet stampvol zitten 
met allerlei (aanvullende) informatie en allerlei cre-
atieve verwerkingen maar laat en maak ook ruimte 
voor echte gesprekken. 

Jongeren aan het woord laten kan prima door middel 
van de ‘vraag-antwoordmethode’. Maar Jezus wissel-
de Zijn leervormen ook af. Hij voerde een groepsge-
sprek, voerde gesprekken onder vier ogen (Joh. 4:1-
26), Hij vertelde een verhaal (Luk. 10:25-37), ook gaf 
Jezus zichtbaar onderwijs door een wonder te ver-
richten (Luk. 7:1-17) en gebruikte Hij beeldmateriaal 
(een kind in het midden, Matt. 18:1-6). Op basis van 
Zijn omgang met de mensen is het onze roeping om 
de jongeren te prikkelen, uit te dagen en nieuwsgie-
rig te maken naar geloven, hopen en liefhebben door 
Gods kracht. 

Naast kennis moet het in het leergesprek ook gaan 
over ‘kennen’. Jezus maakt een omtrekkende bewe-
ging. Eerst is hij gericht op het hoofd (ratio), daarna 
richt Hij zijn vraag op het hart (relatie): ‘En wie ben 
Ik volgens jullie?’ (Mattheüs 16:16). Door deze vraag 
verandert het leergesprek van karakter, Jezus zit ‘op-
eens’ met Zijn leerlingen in een geloofsgesprek. Na 
het antwoord (de belijdenis) van Petrus gaat Jezus 
verder onderwijs geven. 

Deze pendelbeweging kan meerdere malen tijdens 
een gesprek met jongeren (en met ouderen!) gemaakt 
worden. Je gaat van leergesprek naar geloofsgesprek, 
en van geloofsgesprek naar leergesprek. Kennis en 
kennen in één en dezelfde ontmoeting. 

In een bijdrage in het kerkblad van april hoop ik ten-
slotte hierover nog iets te delen. 

• Cock Kroon
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Verantwoording
Collecten 
De volgende collectes zijn ontvangen in de maanden 
januari en februari 2022.
23-01  €  271,22
30-01   €  246,10
06-02   €  274,94
13-02   €  237,60

Giften
In de afgelopen periode hebben wij de volgende giften 
mogen ontvangen.
Via de heer Kroon hebben wij € 50 en € 90 ontvangen 
voor de kerk en € 20 en 2 x € 50 voor het pastoraat en 
€ 40 voor de jeugd. Via mevrouw v.d.Vlies hebben wij 
€ 50 voor de kerk ontvangen.
Hartelijk dank voor de collecten en giften die wij  heb-
ben ontvangen. 

Stand maandelijkse deurcollecte
Vanaf februari 2021 is het nieuwe doel voor de derde 
collecte voor het bekostigen van initiatieven ter ver-
binding en bemoediging van onze gemeente en bre-
dere Lunterse gemeenschap in deze Corona-tijden.
De opbrengst van de collecte voor het nieuwe doel op 
30 januari 2022 is € 160,68.
De tussenstand komt hiermee op € 1.537,45.
 
De volgende derde collecte wordt gehouden op 27 
maart 2022. 

Namens College van Kerkrentmeesters hartelijk be-
dankt voor uw gaven in welke vorm dan ook.

• Henk van Voorst, penningmeester

COLLEGE VAN DIAKENEN
Verantwoording
Collecten januari 2022
1/1       DORCAS  € 209,50
2/1       De Instap Ede  € 362,50
9/1       Diaconie  € 914,95
16/1     Bangla Desh ( Kerk in aktie)  € 392,39
23/1     De Vluchtheuvel  € 460,85
30/1     Sirkelslag  (Jong Protestant)  € 347,97

Incl. gift diaconie €250 voor diverse rampen.
Gift diaconie €100 en 2 x €50 met 1 vermelding dank 
aan Cock Kroon.
Namens de diaconie, hartelijk dank voor deze  op-
brengsten.

• Henk van Hierden - Penningmeester diaconie.          

TAAKGROEP GROENE KERK
Koffie
Wat fijn dat we als kerk weer open mogen! Er komt 
weer een tijd van elkaar ontmoeten en daar hoort na-
tuurlijk ook koffiedrinken bij!

Taakgroep Groene Kerk heeft onderzocht of we met 
het drinken van koffie in de kerk een groene stap kun-
nen zetten. We hebben gekeken naar diverse soorten 
koffie, waarbij kleine koffieboeren een goede prijs ont-
vangen zodat ze ook kunnen leven van hun opbrengst. 

Er zijn helaas bij het verbouwen van koffie nog veel 
misstanden. Naast een goede prijs voor de producent 
is het natuurlijk ook belangrijk dat het lekkere koffie is. 
Er zijn veel verschillende soorten koffie en ieder heeft 
ook een eigen smaak.

Wij hebben een koffiebranderij gevonden in Veenen-
daal waar de koffiebonen direct ingekocht worden. 
Deze koffiebonen komen van kleinere koffieplantages 
die hun koffie leveren aan een Peruaans exportbedrijf 
en die op hun beurt de koffie over de wereld verde-
len.  De teelt van Peruaanse koffiebonen is in handen 
van families. Zij laten ons genieten van een goede kop 
koffie. 

De families op de plantages verbouwen en beheren 
het hele proces van aanplant, teelt, productie tot 
oogst. Door middel van inkoop van deze koffiebonen 
worden de levensomstandigheden van de boeren ver-
beterd en kunnen zij voorzien in hun eigen levenson-
derhoud. Hierdoor worden hele families geholpen. Zij 
ontvangen een eerlijke prijs voor hun koffiebonen. De 
koffiebonen groeien in Peru op een hoogte van 1000-
1800 meter boven zeeniveau. Hierdoor ontstaat zui-
vere groei, zonder dat er gebruik gemaakt wordt van 
chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De 
smaak van de koffie is romig, met walnoten en ca-
caoachtige tinten en fruitige tonen.

De komende tijd willen wij verschillende soorten kof-
fie ‘testen’ in de kerk. U hoort hier binnenkort meer 
over!

Wilt u meer weten over koffie, kijk dan eens de af-
levering terug van keuringsdienst van waarde over 
het roosteren van koffie: https://www.gids.tv/vi-
deo/375730/keuringsdienst-van-waarde-over-koffie-
bonen-gemist-bekijk-hier-de-hele-uitzendingof over 
duurzame koffie: fairtrade of directtrade https://
binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/passie-voor-eten/video/
duurzame-koffie 
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VORMING EN TOERUSTING
Bijbelgesprekskringen 50+ in maart 
Al een aantal keer zijn we dit seizoen bij elkaar geko-
men om samen uit de brief van de apostel Jakobus 
te lezen. Het lezen hieruit zorgt elke keer weer voor 
voldoende gespreksstof. 

Ook in deze maand hopen we, in de Maranathakerk, bij 
elkaar te komen. Op dinsdagsavond 15 maart (19.45 
uur – 21.30 uur) en op donderdagmiddag 17 maart 
(14.30 uur – 16.00 uur) komen de bijbelgesprekskrin-
gen 50+ bij elkaar. Ter voorbereiding lezen we hfst. 
5 uit het boekje ‘Geloven en doen’, als Bijbelgedeelte 
staat Jakobus 3:1-18 centraal. 

Alle deelnemers zijn weer van harte welkom, maar 
ook als u niet eerder aanschoof verwelkomen wij u 
graag!

• Cock Kroon

Passion 40daagse 
Heeft u het Passion-kruis al eens gezien op de tele-
visie? Dit Passion-kruis komt naar Lunteren! Op vrij-
dagavond 8 april zal dit kruis opgesteld staan in de muziektent op Het Nieuwe Erf in Lunteren. Onder lei-

ding van het Together koor zal er een Paas-samen-
zang plaatsvinden rond de muziektent. Ook op zater-
dagmiddag 9 april zullen er op Het Nieuwe Erf rond 
dit Passion-kruis activiteiten plaatsvinden vanuit onze 
kerk. 

Op zaterdagavond 9 april staat het kruis ‘s avonds 
opgesteld op ons kerkplein. Om 20:00 uur vindt er in 
de kerkzaal een concert plaats van het bekende koor 
Joy for Life. Dit twintigkoppig koor uit Dokkum komt 
speciaal voor ons naar Lunteren. Zij worden begeleid 
door hun eigen combo.

Kaarten voor dit concert zijn nu al te bestellen via zin-
genindekerk.nl/passion40daagse 

Kosten Volwassen €10,- p.p. en kinderen tot 12 jaar 
€5,- p.p. Wees er snel bij, want VOL=VOL!

Vrijwilligers
Wij zijn nog opzoek naar vrijwilligers die op vrijdag 8 
april en zaterdag 9 april willen helpen bij dit evene-
ment. 

Meld je aan via het volgende mailadres:
pieter.van.leusden@maranathakerk.net
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MAAK KENNIS MET...
Jan en Dieke Heij

Op een stormachtige donderdagavond ben ik welkom 
bij Jan en Dieke aan de Paardewei. In hun gezellige 
woonkamer hangt een bordje met de tekst uit Filip-
penzen 4:7 : ‘Dan zal de vrede van God, die alle ver-
stand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus 
Jezus bewaren.’

Met in onze handen een warme kop thee, vertellen 
Jan en Dieke hun verhaal.

Dieke werkte in de kinderopvang, maar is nu gestart 
met een opleiding post HBO, met als doel te wer-
ken met kinderen die extra zorg nodig hebben. Jan 
werkt in ‘s Heerenberg  bij een agrarische uitgeverij. 
Zij maken vakbladen voor de boeren, en hij werkt er 
als coördinator voor de grafische vormgeving. In ver-
band met corona werkt hij veel thuis en dat scheelt 
fijn reistijd.

Dieke: "Ik koos voor geloven, niet 
meer voor twijfelen."



Jan: "Ik leef van dag tot 
dag, wachtend totdat Jezus 

terugkomt."



Jan (33) en Dieke (29) beide geboren en getogen in 
Lunteren, hebben 2 zoontjes. Jorg van 2 1/2 en Floris 
van 8 maanden. 

Samen hebben ze belijdenis gedaan in de Oude kerk 
in Lunteren, en zijn daarna daar getrouwd. De kinder-
nevendienst en de liederen van de MK spreekt ze erg 
aan, daarom zijn ze sinds een paar maanden lid.

Met welke activiteiten waren jullie betrokken bij de 
Oude Kerk? En waar zouden jullie betrokken bij willen 
zijn bij de MK?
Dieke: ik heb catechisatie gegeven bij de Oude Kerk. 
En ik zou wel bij alles betrokken willen zijn bij de MK, 
haha! Wij zijn wel veel bezig met duurzaamheid. We 
eten graag lokaal voedsel, groente die net van het 
land komt. Soms met het zand en de wortels er nog 
aan. Dan ga ik het eten wel meer waarderen, en weet 
je waar het vandaan komt en wat je eet. Ik geloof er 
erg in dat dat er ook voor zorgt dat je gezonder wilt 
eten en dat wat je naar binnen stopt, dat dat tijd en 
moeite heeft gekost. Dat je er dankbaar voor bent.  De 
groene kerk vind ik interessant, en ik heb me opgege-
ven voor de peuterdienst. 

Jan: ik zat in het afscheidscomité van ds. Nap. Ik vind 
het ook fijn om zo weer naar de kerk te gaan. Een rust-
moment, je weet dat er voor Jorg en Floris goed ge-
zorgd wordt en je kunt veel beter de dienst volgen. De 
gemeente groeigroep lijkt me ook leuk. 

Hoe ziet jullie ideale dag eruit?
Dieke : vakantie, palmbomen en een boek erbij.
Jan: uitslapen!

Hoe zouden vrienden jullie omschrijven?
Jan : pff.. dat is een lastige. Gezellig denk ik.
Dieke: mensen kennen mij als iemand die heel kritisch 
is, ik denk heel diep over dingen na, vriendinnen vin-
den mij wel heel betrokken.

Wat geeft jou leven zin?
Jan: samen met de kinderen, dat vind ik leuk. Ik heb 
niet echt iets waarvan ik zou zeggen dat dat echt de 
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POSTZEGELS, PRENT-
BRIEFKAARTEN EN TELEFOON-
KAARTEN VOOR DE ZENDING

In de hal van de kerk hangt een brievenbus met 
het opschrift: ZWO. Hier kunt u uw postzegels, 
prentbriefkaarten, gebruikte telefoonkaarten en 
oud (Nederlands en buitenlands geld) in doen. 
De opbrengst is bestemd voor het zendingswerk.

Postzegels
Nooit postzegels van ansichtkaarten afweken of 
afscheuren. Afknippen met rand van minimaal 
één centimeter rondom. Ook complete verzame-
lingen zijn welkom. 

Prentbriefkaarten
De volgende prentbriefkaarten zijn bruikbaar:
- Onbeschadigde enkele ansichtkaarten met of 

zonder postzegel met een afbeelding aan de 
ene en  (ruimte voor) adres en frankering aan 
de andere kant. Geen enkele kaarten die in een 
envelop verzonden moeten worden.

- Dubbele kaarten van Anton Pieck, ‘Voor het 
kind’ of ‘Stichting Kinderpostzegels’. Andere 
dubbele kaarten en eigen gemaakte kaarten 
zijn niet bruikbaar

- Zelfgemaakte kaarten
- Geboortekaartjes

Alle andere dubbele kaarten en eigen gemaakte 
kaarten zijn niet bruikbaar.

zin van mijn leven is. Elke dag heeft weer z’n eigen 
leuke dingen, ik kan niet zeggen dit maakt mijn dag 
compleet. Ik leef van dag tot dag.. wachtend totdat 
Jezus terug komt!
Dieke: deze vraag heeft voor mij een zware kant, om-
dat ik een poosje depressief ben geweest. Ik weet ook 
hoe het is als je de zin van het leven niet meer ziet. 
Dus ik herken me goed in wat Jan zegt, je hoef geen 
diepe reden van je bestaan te weten als er maar din-
gen zijn waar je van kan genieten. Elke dag weer.

Wanneer voel je je dicht bij God?
Jan: als ik zing, of als ik muziek luister. Als ik na me 
werk rij, zit ik ruim een half uur in de auto, lekker mu-
ziek aan en biddend aan het stuur.
Dieke: als ik alleen of in de natuur ben. 

Wanneer ontdekte je dat je niet zonder God kan /wil 
leven ?
Jan: ik ben met het geloof opgegroeid. Belijdenis 
doen was voor mij vanzelfsprekend. Ik ben blij dat ik 
het als vanzelfsprekend heb ervaren. Maar ik kan er 
juist heel erg door geraakt worden als anderen hun 
radicale bekeringsverhaal delen. Dat vind ik mooi.
Dieke: na mijn depressie ging het niet zo goed met 
me. Ik ging het EH-basisjaar doen en ik kwam in een 
veilige omgeving. Heel ontspannen, gesprekken over 
geloof en persoonlijke ontwikkeling. Een docent zei 
ongeveer, dat ik zelf een keuze moest maken. Toen 
heb ik met mezelf afgesproken dat ik zou kiezen voor 
geloven en niet meer voor twijfelen. De wereld ging 
weer voor me open. Mensen zeiden ook: het lijkt wel 
of je veel lichter bent, je straalt! Daarna is niet alles 
veel makkelijker geworden, maar ik weet wel dat God 
zijn weg met mij gaat. Ik heb daarna ervaren dat God 
mij vraagt om weer te gaan leren leven, met open ar-
men, in vertrouwen op Hem. Dat doe ik nu, stap voor 
stap.

Op welk moment in je leven was je het meest enthou-
siast ?
Dieke: ik ben als au pair naar Oostenrijk gegaan. Toen 
had ik echt het gevoel dat ik alles los liet. Gewoon 
gaan.
Jan: toen ik Dieke tegenkwam!  Hoewel, dat liet ik niet 
direct blijken. Haha, daarna op Oud Lunterse Dag na-
tuurlijk, zijn we de rest uit het oog verloren, maar niet 
elkaar.

Als Jezus voor je deur zou staan, wat zou je Hem dan 
willen vragen?
Jan: ik zou schrikken in eerste instantie. En daarna 
vragen of Hij een bakje koffie wil.

Dieke: ik denk niet dat ik wat zou vragen. Ik zou gaan 
huilen, van vreugde en van opluchting.  Als ik toch 
wat zou vragen, zou het toch een waarom vraag zijn 
denk ik. Niet om het antwoord maar meer, het was 
zo moeilijk.

Jullie mogen zondag een lied opgeven, welke zouden 
jullie kiezen en waarom?
Jan en Dieke : een lied wat we erg mooi vinden is ‘In 
U weet ik wie ik ben’ van Hillsong. Het lied zegt dat je 
met zekerheid weet dat je echt bij God hoort, als Zijn 
kind, en dat Hij een plek voor je heeft. Hij zal je nooit 
aan de kant zetten. Ook klinkt in dit lied de zekerheid 
dat je mag zijn wie je bent en daarin geborgen mag 
weten door de liefde van God en van Jezus.

• Alice Pater
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MEDEDELINGEN
Help jij ons mee?

Voor de kerkdiensten die gehouden worden in zieken-
huis Gelderse Vallei zoeken we jou!

Rijder op  zondag  - 1 keer per maand
Op zondag haal je de patiënten op van de afdelingen. 
Je brengt ze naar de kerkzaal om samen met hen de 
oecumenische dienst bij te wonen. Na afloop is er kof-
fie en breng je de patiënten weer terug naar hun ka-
mer.(Nu in coronatijd ga je naar de patiënten toe om 
de tv op hun kamer aan te zetten zodat ze de dienst 
online kunnen volgen.)

Vrager op zaterdag - 1 keer per maand
Op zaterdag bezoek je de patiënten op één of meerde-
re afdelingen om te vragen of ze de dienst op zondag 
willen bijwonen. Het kost je hooguit 1 of 2 uurtjes per 
keer.

Voor informatie kun je terecht bij Miranda Klapdoor, 
secretaresse dienst geestelijke verzorging:
op dinsdag en vrijdag: t 0318 – 43 38 75 /  klap-
doorM@zgv.nl

Eindelijk mag het weer: concert ‘Requiem’ 
in Oude Kerk Ede

Waar een koor na twee coronajaren begrijpelijkerwijs 
het meest naar uitkijkt, is optreden met orkest en so-
listen in een sfeervolle kerk vol met publiek. Nu gaat 
het dan eindelijk gebeuren: het concert ‘Requiem’ 
staat (weer) op het programma.

Wat in maart 2020 een jubileum- en herdenkingscon-
cert had moeten worden is twee dagen voor de uit-
voering voor twee jaar in de ijskast gezet. Nu krijgt het 
koor op zaterdag 12 maart eindelijk de kans om het 
bekende en geliefde ‘Requiem’ van W.A. Mozart ten 
gehore te brengen. Daarnaast staat het ‘Requiem for 
the Living’ van Dan Forrest (1978) op het programma. 

Het Requiem van Mozart is een mis, gecomponeerd 
voor de rust en zielenheil van de overledenen. Dan 
Forrest heeft zijn ‘Requiem for the Living’ echter ge-
schreven voor de mensen die achterblijven, voor allen 
die zorg en pijn ervaren.

In een jaar waarin langzaamaan weer meer mogelijk 
wordt na twee moeilijke jaren, is ‘Requiem for the Li-
ving’ een troostrijk en inspirerend muziekstuk, dat ons 
aan het denken zet over leven in vrijheid en veiligheid. 
Samen met het Holland Symfonie Orkest en vier ge-
renommeerde solisten zal COV Sursum Corda op een 
sfeervolle locatie, de Oude Kerk in Ede, deze twee wer-
ken ten gehore brengen.

Het geheel staat onder leiding van dirigent Gert Jan 
van der Pol.

Zaterdag 12 maart 20.00 uur - Oude Kerk, Grotestraat 
58 Ede - Meer informatie en kaartverkoop via www.
covsursumcorda.nl.

Digitale nieuwsbrief
Elke zaterdag verschijnt er een digitale nieuwsbrief, 
hierin kunt u onder andere lezen wie er de komende 
zondag voorgaat, informatie over de collectedoelen, 
nieuws over activiteiten in de komende periode, ge-
boorte en overlijdensberichten, nieuwsberichten van-
uit de diverse taakgroepen en colleges en wat we ver-
der graag onder de aandacht brengen.

STEMMEN UIT HET VERLEDEN

Augustinus (354-430))

‘Als je van het Evangelie overneemt wat je 
bevalt, dan geloof je meer aan jezelf dan aan 

het Evangelie.’
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Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet in uw mailbox, 
en zou u deze wel willen ontvangen, dan kunt u zich 
aanmelden via de website www.maranathakerk.net/
home/  door helemaal onderaan de pagina uw naam 
en emailadres in te vullen en op inschrijven te klikken.

Volgend kerkblad 
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaargang 66 nr. 4 
van woensdag 13 april kunt u tot en met woensdag 
6 april 22.00 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 kerkbladen worden 
alle bezorg(st)ers verwacht op woensdag 13 april 
bij de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 
- 20.30 uur. 

AGENDA
Voor de actuele agenda verwijzen wij u graag naar 
de website. www.maranathakerk.net/agenda
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OPEN KERK
DINSDAG EN VRIJDAG
VAN 10.00 TOT 12.00 UUR

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren

 ...een goed gesprek..

...een luisterend oor..

...samen bidden..

...persoonlijke ontmoeting..

...moment van bezinning...
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KLEURPLAAT VOOR DE ALLERKLEINSTEN
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BELANGRIJKE REKENINGNUMMERS
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
Giften    Diaconie Herv. Gem. “Maranathakerk” NL93RABO0337517932

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

Jeugdraad
Giften    Jeugdraad Herv. Gem. “Maranathakerk” NL14RABO0337575614

Werkgroep Libanon
Giften    Werkgroep Libanon    NL79RABO0337403724
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BIJBELLEESROOSTER
Maart 
wo 9  Amos 5:21-27
do 10  Amos 6:1-7
vr 11  Amos 6:8-14
za 12  Johannes 12:12-19
zo 13  Johannes 12:20-36
ma 14   Johannes 12:37-50
di 15  Johannes 13:1-15
wo 16  Johannes 13:16-30
do 17  Psalm 103
vr 18  2  Korintiërs 1:1-11
za 19  2  Korintiërs 1:12-22
zo 20  2  Korintiërs 1:23-2:13
ma 21  2  Korintiërs 2:14-3:6
di 22  Psalm 125
wo 23  2  Korintiërs 3:7-18
do 24  2  Korintiërs 4:1-12
vr 25  2  Korintiërs 4:13-5:5
za 26  2  Korintiërs 5:6-16
zo 27  2  Korintiërs 5:17-6:10
ma 28  2 Korintiërs 6:11-7:4
di 29  2 Korintiërs 7:5-16
wo 30  Johannes 13:31-38
do 31  Johannes 14:1-14

April
vr 1  Johannes 14:15-31
za 2  Johannes 15:1-17
zo 3  Johannes 15:18-27
ma 4  Johannes 16:1-11
di 5  Johannes 16:12-24
wo 6  Johannes 16:25-33
do 7  Johannes 17:1-12
vr 8  Johannes 17:13-26
za 9  Jeremia 26:1-9
zo 10  Jeremia 26:10-24
ma 11  Jeremia 27:1-11 
di 12  Jeremia 27:12-22
wo 13  Jeremia 28:1-17 
do 14  Johannes 18:1-27
vr 15  Johannes 18:28–19:30

Veertig dagen  -  Veertig zinnen

Veertig dagen de kruisweg door
in Jezus spoor
Veertig dagen naar Hem kijken
elke dag meer op Hem lijken
veertig dagen vergeving vragen
Zijn kruis dragen
dagelijks schuld belijden
met de zonden strijden

Veertig dagen mee
Naar Gethsemané
bespot, geslagen, veracht
in de donkere nacht
vallen en weer opstaan
struikelend, verlangend meegaan
veertig dagen verwondering
stilte in bezinning

Veertig dagen bidden
om Jezus in ons midden
veertig dagen geloof opwekken
veertig dagen waken
een geloofsreis maken
veertig dagen dichter bij Hem
volg Zijn stem

Veertig dagen met Jezus alleen
om het kruis te dragen
in aanbidding
we horen Zijn smeking
Mijn God, Mijn God
Waarom verlaat U mij
wat een liefde, wat een trouw
Mijn kind, het is voor jou

Dat Hij gestorven is
Hij koos de duisternis
voor het licht
geeft ons Hemels uitzicht
veertig dagen kwetsbaar
eeuwig dankbaar
voor het wonder
van genade zo bijzonder!

Leo Heuvelman
christelijke gedichten.com
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Uw advertentie hier?

Vraag naar de
mogelijkheden via

kerkblad@maranathakerk.net
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Draagt u de lokale kerk een 
warm hart toe?

Vraag naar de
mogelijkheden om hier

te adverteren via

kerkblad@maranathakerk.net

Uw advertentie hier?

Vraag naar de
mogelijkheden via

kerkblad@maranathakerk.net
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Wilt u uw kerk steunen?

Vraag naar de
advertentiemogelijkheden

in dit kerkblad via

kerkblad@maranathakerk.net

Er is nog ruimte!

Vraag naar de
advertentiemogelijkheden

in dit kerkblad via

kerkblad@maranathakerk.net
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