
MEDITATIE
‘’I found Him when He spoke 

my name”

Jezus zei: ‘Maria!’ Ze keerde zich nu naar Hem toe en 
zei: Rabboeni!, Meester  (Johannes 20: 16)

Ze was erbij toen Jezus al die jaren rondging in Galilea. Samen met 
andere vrouwen droeg ze zorg voor Hem. Ze luisterde naar zijn woor-
den, ze zag zijn wonderen van genezing. Zelf was ze door Hem verlost 
van allerlei demonen, kwelgeesten die haar vastgebonden hielden, deze 
Maria Magdalena. Ze was erbij in zijn diepste vernedering, zijn dood 
aan het kruishout. Ze was erbij toen Hij in een graf gelegd werd. En op 
de dag na de sabbat ging ze weer naar het graf, ze wilde zijn lichaam 
balsemen, ze wilde Hem met wie ze zo intens verbonden was de laatste 
eer bewijzen. De afgewentelde steen, het lege graf maakten haar ver-
drietig: ze was haar Jezus kwijt, echt kwijt! Haar hart scheurde, haar 
ogen waren vol van tranen. ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet 
niet waar ze Hem hebben gelegd!’ Haar verdriet vertelt hoezeer ze Je-
zus liefhad, hoezeer ze met Hem verbonden was, hoeveel Hij voor haar 
betekende… Ze kon hem niet missen. 
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In haar liefde zocht ze Jezus, maar 
door haar verdriet bleef ze verblind. 
Ze herkende die onbekende Ho-
venier in de graftuin niet als haar 
geliefde Meester. Tot Hij haar roept 
bij haar naam: “Maria!” en dan 
breekt daar op de begraafplaats, 
de plek des doods, het Licht door, 
als op de dag van de schepping 
en wordt Maria Magdalena her-
schapen: ‘Rabboeni, mijn Meester!’ 
roept ze. Vreugde stroomt door 
haar heen en de opstanding van 
de Heer wordt ook haar opstan-
ding! Opstanding wordt alleen in 
de tongval van de liefde verstaan-
baar… (1)

De dichter Willem Barnard schrijft 
over deze ontmoeting (2) : “Er is 
geen veelzeggender, ontroeren-
der, aangrijpender moment in mijn 
leven dan dat ene moment, eens 

gebeurd, steeds gebeurend dat ik 
bij de naam word genoemd. Dan 
word ik wie ik niet ben, maar wel 
wezen zal… Ik word geschapen, 
geroepen, uit mijn dood gewekt. 
De allerintiemste liefde weet niets 
anders en beters te zeggen dan de 
naam. Dát komt het dichtste bij het 
geheim  van de tuin. Dat is het wel-
sprekendste Evangelie. Daarom is 
Johannes 20:16 voor mij het aller-
ontroerensdste vers uit de hele bij-
bel. Daar wordt het geheim op de 
wijze van de liefde meegedeeld”

‘I found Him when He spoke my 
name’ zo zingt een lied over Maria 
Magdalena (3) : Ik vond Hem toen 
Hij mijn naam noemde… Dat is het 
geheim van deze graftuin voor ons: 
Hij doorbreekt mijn duisternis, Hij 
ziet me, verblind als ik ben in mijn 
tranen, Hij roept me bij mijn naam. 
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EREDIENSTEN
Donderdag 14 april 2022 
19:00 ds. J. Steenkamp. Witte Donderdag,
 Gezamenlijke Avondmaal dienst
 in de Gereformeerde.Kerk
 Collecten
 1. n.n.b.  
 2. Kerkrentmeesters

Vrijdag 15 april 2022,  
19:30 ds. J. Steenkamp - Goede Vrijdag
 Viering Heilig Avondmaal
 Collecten
 1. Operatie Mobilisatie
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 17 April 2022 - 1ste Paasdag
09:30   ds. J. Steenkamp
19:00    geen dienst
 Collecten
 1. Vluchtelingen Oekraïne
 2. Kerkrentmeesters

Maandag 18 April 2022 - 2de Paasdag
09:30 dhr. J. Kroon
 Zangdienst
 Collecten
 1. Vluchtelingen Oekraïne
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 24 april 2022
09:30 ds. N.J.M. Goedhart
19:00 ds. D ten Voorde, Nunspeet,
 Zangdienst
 Collecten
 1. Diaconie Maranathakerk
 2. Kerkrentmeesters
 3.Kerkrentmeesters

Zondag 1 mei 2022
09:30  ds. J. Steenkamp
19;00  ds. J. Steenkamp
 Collecten
 1. De Vluchtheuvel  
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 8 mei 2022
09:30 ds. P.M. Sonnenberg, Utrecht
19:00 dhr. J. Kroon
 Collecten
 1. De Herberg  
 2. Kerkrentmeesters

Hij wekt me op uit mijn diepste alleen-zijn en zet me op 
mijn voeten. Ik ben nieuw verbonden met Hem – niet 
in een oude gehechtheid, maar ánders verbonden: Hij 
zet me in beweging naar ánderen, brengt me bij mijn 
bestemming om het goede nieuws van de Opgestane 
te delen met anderen die in het donker zijn. 

Maria wordt in beweging gezet naar de broeders om 
hen het Evangelie van de Opgestane te brengen. Ze is 
de eerste boodschapper, deze vrouw die elders in het 
Evangelie nergens stem heeft gekregen. De oude kerk-
vaders hebben haar de erenaam ‘Apostel van de apos-
telen’ gegeven. Zij was  het die de apostelen het evan-
gelie gebracht. En haar Evangelieboodschap is een 
eenvoudig en oprecht getuigen: ‘Ik heb de Heer gezien!’

Laten we in deze Paastijd in gezelschap van Maria 
van Magdala meereizen met Jezus, Hem nabij zijn in 
zijn lijden en sterven, zijn dood en begraven; laten we 
Hem al onze tranen schenken in de graftuin. Hij, de 
Opgestane Heer, Hij roept ons bij onze naam… Hoor, 
dat is de stem van mijn Liefste! 

• Kees Verduijn
 
(1) W. Barnard, (1995) Stille omgang, Notities in het 
dagelijks verkeer met de Schriften p. 295.
(2) Idem, p. 296
(3) Petra Berger, Eternal Woman (CD)

BEZORGING BLOEMENGROET
17-04 Ria Brinkman  Piet de Groot 
24-04l Teuni van de Hoef Hennie Kamp 
01-05 Trudy Pipping  Gerrie Vreugdenhil
08-05 Mw. Lijbers  Stieneke Meppelder
15-05 Mw. Mulder  Nellie Scherrenburg
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BIJ DE COLLECTEN
Vrijdag 15 april 2022 - Goede Vrijdag - 
Operatie Mobilisatie
Wereldwijd hebben drie miljard mensen nog nooit ge-
hoord dat Jezus Christus stierf om hen eeuwig leven 
te geven. Zij zullen op dit moment leven en sterven 
zonder ooit de kans te hebben gehad hun leven aan 
Jezus te geven. Operatie Mobilisatie reikt uit naar de 
onbereikte mensen en vertelt hen het goede nieuws. 
Door wereldwijd te bouwen aan levende gemeen-
schappen van Jezus-volgers, krijgen ook deze men-
sen de kans om Jezus te leren kennen en vanuit rela-
tie met Hem te leven.

In Nederland is Operatie Mobilisatie vooral actief om 
Christenen in beweging te brengen voor de versprei-
ding van het Evangelie door te bidden, te geven of te 
gaan. Daarnaast wordt er onder specifieke doelgroe-
pen in Nederland gericht zendingswerk verricht in sa-
menwerking met lokale gemeentes. Ook vertrekken 
er vanuit Nederland jaarlijks honderden zendingswer-
kers voor korte of langere tijd met Operatie Mobilisa-
tie naar het buitenland.

Zondag 17 en maandag 18 april 2022 - 1e 
en 2e Paasdag – Vluchtelingen Oekraïne

Op 24 februari escaleerde de situatie in Oekraïne. In 
een paar weken tijd zijn er al honderden doden en ge-
wonden en sloegen meer dan 3 miljoen Oekraïners op 
de vlucht naar buurlanden zoals Polen. De materiële 
schade is groot. Omdat de noodtoestand is afgekon-
digd en mannen tussen de 18 en 60 jaar moeten blij-
ven om te vechten, staan veel ontheemde vrouwen en 
kinderen er alleen voor. De ontwikkelingen dreigen nu 
uit te lopen op een humanitaire ramp voor 44 miljoen 

BIJ DE EREDIENSTEN

Diensten in de Stille Week
Ook dit jaar hebben we weer gezamenlijke diensten 
in de stille week. Iedereen is uitgenodigd om deel te 
nemen aan de vesperdiensten op 11, 12 en 13 april in 
de Gereformeerde Kerk om 19:30 uur. Op donderdag 
14 april zullen we ook gezamenlijk de heilige avond-
maal vieren in de Gereformeerde Kerk om 19:30 uur. 
We zien er naar uit om deze stille week samen te vie-
ren in Zijn liefde.

Paaszangdienst op  2e Paasdag thema 
“Vrije toegang”

In 2019 hebben we de laatste Paaszangdienst  ge-
houden. We zijn dankbaar dat het dit jaar weer mo-
gelijk is om een zangdienst te organiseren op tweede 
paasdag. Het IKK “Immanuel” uit Harskamp onder de 
bezielende leiding van Gerwin v d Plaats verleend me-
dewerking aan deze Paaszangdienst . 
Onze pastoraal werker, dhr. Cock Kroon leidt deze 
dienst, ook hij is blij dat het na 3 jaar weer mogelijk is 
om deze dienst te kunnen houden.  Vandaar het the-
ma “Vrije toegang”, we hopen dat u de gelegenheid 
aangrijpt zodat we weer uit volle borst samen kunnen 
zingen over het lijden,sterven en de opstanding van 
onze  Heer en Heiland. De samenzang wordt begeleid 
door Marco Bouw.    

Hartelijk  welkom, we beginnen om 9.30 uur en voor 
aanvang van de dienst willen we al enkele liederen 
zingen: dus kom op tijd!!
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Oekraïners.De mensen uit Oekraïne hebben dringend 
hulp nodig. Honderdduizenden mensen zijn op de 
vlucht. Gezinnen zijn van elkaar gescheiden. Zij leven 
in angst en onzekerheid maar wij kunnen helpen. Sa-
men in actie voor Oekraïne. Geeft u ook?

Zondag 24 april 2022 – Diaconie 
Maranathakerk 

Enkele malen per jaar collecteren we voor onze Dia-
conie. Van deze gelden dekken wij onder andere de 
kosten die verbonden zijn aan het Heilig Avondmaal. 
Regelmatig wordt er een beroep gedaan op ons Dia-
conaal Loket. Op alle mogelijke manieren ondersteu-
nen we mensen in onze directe omgeving. Vaak zijn 
hier kosten aan verbonden. Verder houdt de Diaconie 
gelden aan in een noodfonds, zodat bij humanitaire 
rampen snel geld overgemaakt kan worden. 

Zondag 1 mei 2022 - De Vluchtheuvel
Stichting de Vluchtheuvel is een diaconale samenwer-
king tussen de vier Lunterse kerken. De Vluchtheuvel 
wil de dialoog tussen mensen versterken. Bijvoor-
beeld door een wekelijkse ouderen inloop in de Mul-
dersschuur, jongeren activiteiten in de Honskamp en 
diverse inloop activiteiten door het jaar heen.

Daarnaast werft de Vluchtheuvel gastgezinnen voor 
kinderen en/of jongeren die een (tijdelijk) nieuw thuis 
zoeken. De Vluchtheuvel probeert het omzien naar el-
kaar mogelijk te maken. Ontmoetingen met een ander 
zijn essentieel voor iedereen.

De Vluchtheuvel vervult momenteel een belangrijke 
coördinerende rol bij hulp aan Oekraïense vluchtelin-
gen die op diverse plaatsen in Lunteren zijn onderge-
bracht. 

 Zondag 8 mei 2022 - De Herberg
Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg wil als ver-
lengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een 
tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan in-
dividuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan 
ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksi-
tuatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daar-
bij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

De Herberg is in 1993 geopend op initiatief van de 
IZB, in samenwerking met 300 diaconieën en met de 
Generale Diaconale Raad van de toenmalige Neder-
landse Hervormde Kerk. Sindsdien wordt de Herberg 
door veel meer diaconieën gesteund, afkomstig uit de 
breedte van kerkelijk Nederland.
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PASTORAAT
Omzien naar elkaar
Mevr. M.G. (Riet) van Alphen – Bokhorst is recent in 
Zorgvilla Nieuw Boschoord (Bosrand 1, 6741 DL, Lun-
teren) gaan wonen. Deze beslissing is niet zomaar 
genomen maar moest helaas wel genomen worden 
in verband met toenemende verzorging. Deze stap is 
zowel voor Riet als voor haar man Ger ingrijpend; het 
doet pijn als je na 64 jaar huwelijk niet meer samen 
onder één dak kunt wonen. Een kaartje ter bemoedi-
ging en verbondenheid zal Riet en Ger (Zwartewater 
12, 6741 EP) goed doen.

Mevr. E. (Eefje) van de Steeg – Top (Otterlaan 12, 
6741 VD) werd recent in Ziekenhuis Gelderse Vallei 
opgenomen vanwege een zware longontsteking. Ge-
lukkig sloeg de medicatie aan en mocht zij na enige 
dagen weer naar huis. 
 
Mevr. E.A. (Diny) Hendriksen – Hazeleger (Hoot-
senstraat 26, 6744 AJ, Ederveen) moest worden op-
genomen in het ziekenhuis te Ede. Dit was naar aanlei-
ding van aanhoudende buikklachten. Het verwijderen 
van de galblaas was noodzakelijk om de pijnklachten 
weg te nemen. Hopelijk gaat zij, met haar man Ceel, 
nu een goede tijd in, want in de achterliggende maan-
den bleek hun beider gezondheid ook kwetsbaar te 
zijn. 

Mevr. J. (Jopie) Blotenburg - van Nieuw-Amerongen 
(Ruitenbeekweg 2 B, 6741 HC) keerde uit Zorcentrum 
Norschoten weer terug naar haar vertrouwde woning. 
Met Jopie hopen we dat het proces van aansterken en 
herstel zich thuis op een goede manier zal doorzetten. 

Gij kent mij, God, Gij hebt mij overwogen,
Gij riep mij bij mijn naam,
in U ben ik geboren en getogen,
ik kan U niet ontgaan.
Geen hoogte, diepte zal mij van U scheiden,
de nacht licht als de dag,
bevrijdend staat Gij immer aan mijn zijde,
hoe ben ik in Uw macht
(Het lied van de gekende, Hans Bouma).

Geboren
Welkom lief meisje. Nu jij geboren bent zijn wij dank-
baar en blij. God gaf jou een stukje van ons allebei. 
Eva 24-02-2022
Met deze woorden heten, Wim en Alessa van Huigen-
bos Postweg 163 6741MJ Lunteren, als trotse ouders 
hun dochter Eva welkom. Een nieuw leven, waar jullie 
helemaal verliefd op zijn, een groot wonder.  Voor jul-

lie gezin namens de gemeente van harte gefeliciteerd 
met jullie meisje en Gods zegen toegewenst.

Huwelijks jubilea
45-jarig huwelijksjubileum
Op 4 februari j.l. was het 45 jaar geleden dat Bram en 
Corrie Bakker elkaar het ja-woord gaven. Zij trouwden 
in 1977 in Amsterdam. In hun huwelijk hebben ze op 
verschillende plekken in Nederland gewoond, mede 
door het werk van Bram. O.a Wormerveer, Lelystad en 
Amersfoort waren hun woonplaatsen. Sinds 15  jaar 
wonen ze met veel plezier aan de Veenweg in Lunte-
ren. Ze kregen 3 dochters en inmiddels hebben ze ook 
5 kleinkinderen. 

De laatste jaren van zijn werkzame leven had Bram 
te kampen met de vervelende naweeën van de ziekte 
van Lyme waardoor het uitvoeren van zijn werkzaam-
heden heel lastig was en hij ook wat eerder gestopt is. 
Nu genieten ze samen van hun pensioen. Beiden zijn 
ze bijv. actief in het Lunterse museum en samen een 
mooie fietstocht maken staat hoog op hun verlang-
lijstje. Op geestelijk vlak hebben ze een brede inte-
resse o.a. ook voor de spirituele beleving in het Witte 
Kerkje. Namens de Maranathakerk wensen we Bram 
en Corrie van harte geluk met hun huwelijksjubileum 
en hopelijk nog vele jaren in gezondheid met elkaar.

50 jarig huwelijksjubileum 
Op 24 Februari mochten Hans en Truus van Polen - 
Wentzel  hun 50 jarig huwelijksjubileum herdenken. 
Dankbaar en blij zijn ze met deze mijlpaal in hun le-
ven die ze beide in goede gezondheid mogen beleven.  
Het huwelijk van Hans en Truus is gezegend met een 
dochter, zoon, schoonzoon/dochter en 5 kleinkinde-
ren. Samen hebben Hans en Truus hun jubileum met 
een vakantie naar Tenerife gevierd en in huislijke kring 
met kinderen en kleinkinderen. Ook hebben ze veel 
verrassende felicitaties en medeleven ontvangen van 
familie, vrienden en naaste.

Hans en Truus zijn vanuit Nijkerk sinds 2019 met 
veel plezier in een ideaal huis op een pracht locatie 
achter dochter Suzan aan de Nieuweweg in Ederveen 
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komen wonen. Ze hebben beide een gevulde agenda 
met sport, zang en meerdere hobby’s en hopen dat dit, 
onder het mom van hun huwelijk motto, Elkaar niet 
begrenzen, maar elkaar grenzeloos vertrouwen, voor 
de komende tijd nog voor hen mogelijk blijft. 
Hans en Truus van harte gefeliciteerd namens de Ma-
ranatha gemeente, wij wensen jullie samen met allen 
die jullie lief zijn een gezegende tijd toe en mag de 
tekst uit Filippenzen 1:9-10a, : En ik bid dat uw lief-
de blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u 
kunt onderscheiden waar het op aankomt, jullie voor-
bede zijn.

60 jaar huwelijk
Op 1 maart 2022 mochten de heer een mevrouw van 
Arum gedenken dat zij 60 jaar geleden getrouwd wa-
ren. Zij trouwden 1 maart 1962 in Driebergen, want 
daar zijn ze beiden opgegroeid. Na hun trouwen zijn 
ze in IJmuiden gaan wonen vanwege het werk van 
meneer v Arum, hij was uitvoerder bij de bouw van 
het nieuwe gemeentehuis in die tijd.Later is het gezin 
verhuisd naar Amersfoort, daarna naar Barneveld en 
weer later naar Lunteren. 

Het echtpaar heeft 2 zonen gekregen. Tijdens de 
werkzame jaren van meneer van Arum, is het gezin 
uitgezonden geweest naar Tanzania i.v.m. de bouw 
van een suikerfabriek. De kinderen konden toen mee 
en daar in Tanzania naar school. Later was er nog 
een keer een uitzending naar Indonesië, toen waren 
de kinderen al groot en kwamen ze alleen in de grote 
vakantie  over naar Indonesië. 

Het echtpaar kijkt terug op een mooi en bewogen le-
ven dat ze samen hebben gehad. Hun zonen zijn ge-
trouwd, er zijn dus 2 schooldochters bij gekomen en 
een kleindochter en een kleinzoon.

Zoals mevrouw van Arum het zei: “We zijn zo dank-
baar dat je zo lang bij elkaar mag zijn”. 

Ook al is het laatste jaar niet gemakkelijk. Meneer v 
Arum woont sinds april 2021 in de Honskamp waar 
mevrouw v Arum elke dag is en hem liefdevol ver-
zorgd. We wensen dit echtpaar vanuit de Maranatha-
kerk  Gods zegen toe in de periode die nog voor hen 
ligt en de steun van onze Heer.

“God is in ons midden
als we elkaar liefhebben
dan wordt Zijn liefde
in ons volle werkelijkheid
wij danken de Heer voor zijn
steun aan jullie als echtpaar”

45 jaar getrouwd
10 maart vierden Wim en Trudy Pipping dat ze 45 haar 
getrouwd waren. Ze zijn dankbaar dat ze dit samen 
met kinderen, kleinkinderen en vrienden mochten 
vieren aan de kust. De kuststreek waar beiden opge-
groeid zijn voordat ze zich vestigden in Lunteren. Een 
bijzondere weg bracht ze naar de Veluwe waar ze nu 
nog steeds met plezier wonen. Ondertussen zijn hun 
zonen en dochter uitgevlogen naar verschillende plek-
ken en zijn ze trotse opa en oma geworden. De weg 
die ze samen hebben afgelegd is niet altijd een gladde 
weg geweest maar ze konden altijd bij Onze Vader te-
recht en zo hebben ze dat beide ook op geheel eigen 
manier ervaren. 

We hopen dat jullie nog lang deel mogen uitmaken 
van onze gemeente en jullie met jullie ervaringen an-
deren op weg mogen helpen! Wij wensen als gemeen-
te  nog vele jaren in verbondenheid met onze Hemelse 
Vader en gezondheid samen toe!

40-jarig huwelijksjubileum
Op zaterdag 2 april was het groot feest aan de Eng-
weg in huize van de Pol. Op die dag was het namelijk 
40 jaar geleden dat Wim en Anja van de Pol in het hu-
welijksbootje stapten. Met een mooi feest hebben zij 
dat samen met kinderen, kleinkinderen, verdere fami-
lie en vrienden kunnen vieren.

In die 40 voorbije huwelijksjaren is er veel gebeurd, 
heel verdrietige dingen maar ook heel fijne dingen. Zo 
zijn Wim en Anja dankbaar voor hun gezin, de kinde-
ren en kleinkinderen die zij mochten ontvangen, de 
zaak die zij samen mochten opbouwen en waar ze in-
middels afstand van hebben genomen om het nu wat 
rustiger aan te kunnen doen. Ook mochten ze ervaren 
dat God erbij was al die jaren. Wat een zegen!

Vanuit de gemeente de hartelijke felicitaties en we 
wensen jullie Gods onmisbare zegen toe op jullie ver-
dere levenspad!

Nieuw ingekomen.
Zo’n twee en een half jaar geleden zijn Jelle van de 
Kraats en Arienne van Driel van Barneveld naar Lun-
teren verhuisd. Eerst woonden zij aan de Dorpsstraat, 
nu aan de Boslaan. Eenmaal gesetteld gingen zij op 
zoek naar een kerkelijke gemeente waar zij zich thuis 
voelden. De Maranathakerk werd bezocht en eigenlijk 
beviel dat wel. In die periode was er geen vaste pre-
dikant bij de Maranathakerk. Dat maakte dat Jelle en 
Arienne toch ook nog hun licht opstaken bij andere 
kerkelijke gemeentes. Enkele maanden geleden be-
zochten zij weer de Maranathakerk. De gastvrijheid, 
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de diensten en de verkondiging van het Woord spra-
ken hen zo aan dat zij besloten zich in te schrijven als 
lid van de Maranathakerk.

Beiden zijn zij werkzaam in de gezondheidszorg. Jel-
le in de geestelijke gezondheidszorg, Arienne in de 
jeugdzorg. Ze vinden het leuk om mensen te ontmoe-
ten, ook om ze gastvrij te onthalen in hun huis. Ook 
zouden ze graag hun deskundigheid vanuit hun werk 
in willen zetten in de gemeente.

Jelle en Arienne, van harte welkom in de Maranatha-
kerk. We wensen jullie hier een gezegende tijd!

VAN ONZE PREDIKANT
Elkaar
We wonen nu anderhalf jaar hier in Nederland. Een 
periode waarin we op veel gebieden veel geleerd heb-
ben en veel gegroeid zijn. Vooral nadat er zoveel Co-
vid-maatregelen waren losgelaten merkte ik hoe we 
als gemeente weer konden gaan opbloeien doordat 
we elkaar persoonlijk konden ontmoeten. Ik ben er-
van overtuigd dat geen enkele gemeente kan overle-
ven zonder dat we elkaar persoonlijk ontmoeten. Ik 
merk ook dat we initiatieven ontwikkelen om dingen 
te regelen en acties op touw te zetten waar we als ge-
meente weer mee aan de slag kunnen. En dat is mooi 
om mee te maken.

Maar samen met de mooie ijver en het enthousiasme 
merk ik ook dat we elkaar soms niet zien. En dat deed 
me weer kijken naar de Bijbel en naar alle teksten 
waarin het vol staat van “elkaar”.

Christenen zijn in hun dagelijkse omgang op elkaar 
aangewezen. Het is alsof het Woord het op ons hart 
wil leggen om niet alleen in de spiegel te kijken, maar 
om voorbij de spiegel te kijken en elkaar te zien. Het is 
echter niet genoeg als het blijft bij elkaar zien. Het is 
als het ware een zien door de ogen van Jezus dat het 
“elkaar” - aanwijzingen van verschillende schrijvers in 
het Woord - uiteenzet. We moeten opmerken dat dit 
opnieuw geen advies is, maar een directe instructie.
Wij kunnen niet vervuld zijn in ons eentje. Wij kunnen 
geen doel in het leven hebben in ons eentje. Er zijn 
delen op onze rug die we niet zelf kunnen krabben. 
Ja, het vraagt iets van ons. Een beetje toegeeflijkheid, 
verdraagzaamheid, opoffering en vaak vergeving.
Hoe kunnen we dat doen?

Laten we elkaar begroeten.
1 Korintiërs 16:20 zegt: “Alle broeders en zusters la-
ten u groeten. Groet elkaar met een heilige kus.” We 

hebben elkaar nodig en zijn op elkaar aangewezen. 
Er is een mooie Engelse uitdrukking die het zo mooi 
verwoordt: “A friend in need is a friend indeed” of in 
het Nederlands: “Een vriend in nood is inderdaad een 
vriend”.

Laten we voor elkaar bidden
“Bid voor elkaar” (Jakobus 5:16). De Heer zal het 
gebod niet geven als Hij niet van plan is er rekening 
mee te houden. Hij zegt ook dat we zonder ophouden 
moeten bidden, ook voor elkaar. Er zijn verschillende 
manieren om te bidden, maar het gebod is duidelijk: 
Bid voor elkaar!

Laten we elkaar aanvaarden
“Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Chris-
tus u heeft aanvaard.” (Romeinen 15:7). We aanvaar-
den elkaar niet omdat alles naar onze zin is, maar 
ondanks verschillen en overtuigingen. Het gaat niet 
alleen om mensen. Het gaat in de eerste plaats om 
de eer van de Heer en alles wat daaruit voortkomt wat 
goed is, is een bonus.

Laten we elkaar bemoedigen
Paulus herinnert de gelovigen aan het wonder van 
redding en genade en dan zegt hij in het licht van het 
voorgaande in 1 Tessalonicenzen 5:11: “Dus troost 
elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al 
doet.” 
Sta op Gods beloften. Spreek over zijn trouw. Door 
elkaar te bemoedigen gaan we van de schaduwzijde 
van wanhoop en machteloosheid naar de zonnige zij-
de van Gods krachtige werkingen.

Laten we het met elkaar uithouden
Hier kan ook aan toegevoegd worden om geduld met 
elkaar te hebben. Het is een moeilijke, maar we kun-
nen er niet omheen. “Wees altijd nederig, zachtmoe-
dig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. “ (Efezi-
ers 4:2). Het Woord leert ons ergens anders dat een 
zacht antwoord de woede afweert. We kunnen alleen 
verdragen en geduldig zijn als we de ander zien door 
de ogen van Jezus.

Laten we elkaar dienen in liefde
“... dien elkaar in liefde” (Galaten 5:13b). Om de op-
dracht beter te begrijpen, kan men spreken van “die-
nen”. Het is als een ober die serveert. Op zijn dienblad 
serveert hij de gast wat hij graag wil hebben. Als wij 
dan elkaar dienen, bieden wij elkaar iets aan. Het kan 
wijsheid zijn of wijze raad. Meer nog, het kan tijd zijn 
of geld of goederen. Ja, het kan ook een stukje van je 
hart zijn. Geven en dienen liggen heel dicht bij elkaar. 
Daarmee tonen we Jezus’ liefde.
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Laten we in vrede met elkaar leven
“Leef in vrede met elkaar” (1 Tessalonicenzen 5:13). 
Vrede brengt harmonie, begrip, aanvaarding en res-
pect tussen ons. Vrede maakt het mogelijk om met 
elkaar om te gaan. Vrede met elkaar is belangrijk voor 
God.

Laten we gastvrij zijn voor elkaar
“Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen.” (1 Petrus 
4:9). Misschien moeten we de grenzen van gastvrij-
heid een beetje verleggen. Niet alleen hier bij ons in de 
buurt. Onze gastvrijheid kan de last voor een vreem-
deling verlichten. Uw zorgzaamheid en gastvrijheid in 
een vreemde of ongewone situatie of omgeving kan 
de dag voor iemand anders verlichten. (Soretha en ik 
kunnen dit uit de eerste hand getuigen)

Laten we elkaars lasten dragen
“Draag elkaars lasten, zo brengt u de wet van Chris-
tus tot vervulling “ (Galaten 6:2). Opmerken wanneer 
anderen lijden en hen helpen. Zo doen we precies wat 
Christus van ons verwacht. Sta met de anderen onder 
het zware juk en trek samen op.

Laten we onder ons zingen
“Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de 
Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor 
de Heer “ (Efeziërs 5:19). Het wijst op de eenheid van 
de gelovigen en verlegt de focus van ons naar de fo-
cus op God. Wij verklaren uit één mond wie de Heer 
voor ons is. Het zingen van onze dank verheft ons uit 
donkere tijden. Denk aan Paulus en Silas die in de ge-
vangenis hymnen zongen.

Laten we elkaar vergeven
Doe het! De wrok en wroeging zullen zich niet langer 
aan je vastklampen. Vergeef, spreek vrijuit en laat het 
achter je. “Vergeef elkaar als iemand een ander iets 
te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, 
moet u elkaar vergeven “ (Kolossenzen 3:13). Het 
is een opdracht. Het is een dure prijs om te betalen, 
maar het brengt wel verlichting. Vrede sluiten is een 
gewetensbeslissing. Zeg het hardop tegen de Heer 
en tegen jezelf, want door zijn kracht zijn wij in staat 
alle dingen te doen. De Heer eert bereidwilligheid en 
gehoorzaamheid.

Laten we elkaar liefhebben!
“Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal 
van zonden.” (1 Petrus 4:8). Liefde is de paraplu over 
al het bovenstaande. Deze paraplu van liefde moet el-
kaars tekortkomingen bedekken en doemdenkers, kri-
tische tongen en dwaalgeesten weghouden van onze 

geliefden en medegelovigen. Alleen God is de bron 
van liefde en Hij wil die geven - gratis.

Daadwerkelijke aandacht en gehoorzaamheid en uit-
voering van de geboden in het Woord “... aan elkaar 
...”, is de gouden weg naar waar geluk en vervulling.
Ik bid samen dat God ons zal leiden om serieuze aan-
dacht te schenken aan de “elkaar”-opdrachten hier. 
Zodat we dan “een hart voor God, een hart voor elkaar 
en een hart voor de wereld” kunnen hebben.

• Jacques Steenkamp

UIT DE KERKENRAAD
Samenvatting van de Grote Kerkenraad van 
1 maart 2022
Opening
Ds Steenkamp opent de vergadering; we denken na 
over “toewijding en vasten tijdens de 40-dagen tijd”. 
Aansluitend zingen we lied 515.

Beamerteam
Het beamerteam is blij dat Daan de Haan mee gaat 
draaien in het team. Verdere uitbreiding van het team 
is nog steeds gewenst.

Beleidsplan
Het nieuwe Beleidsplan wordt besproken. Het bestaat 
uit een aantal werkplannen en processen rondom de 
beschreven speerpunten. Bij de nadere uitwerking wor-
den gemeenteleden betrokken. Hiervoor worden werk-
groepen gevormd. De beleidsdocumenten, die al voor-
handen zijn (bijvoorbeeld t.a.v. het avondmaal, de doop, 
etc.) worden toegevoegd aan het nieuwe Beleidsplan. 
Eventuele revisie van bepaalde stukken door de tijd 
heen kan na bespreking en in overleg plaatsvinden. De 
voorliggende versie van het Beleidsplan en het daarbij 
behorende proces wordt goedgekeurd. Met dank aan 
de ouderling Beleid Gijsbert Duijzer. 

Bijbelvertaling en Liedboeken
We besluiten, het advies van de Taakgroep Liturgie & 
Eredienst, inzake het gebruik van de NBV21, het Nieu-
we Liedboek en Hemelhoog, over te nemen. 

Procedure benaderen nieuwe ambtsdragers
De nieuw opgestelde procedure wordt doorgenomen 
en vastgesteld. Nadere toelichting hierop leest u el-
ders in het kerkblad.

Vacatures kerkenraad
De bestaande en aanstaande vacatures worden door-
genomen. Er worden afspraken gemaakt inzake het 
benaderen van de genoemde personen.
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Kerstattenties 2021
Er is gekozen voor een andere attentie; we ontvingen 
veel positieve reacties. Voor 2022 is er nog geen keu-
ze gemaakt.

Passion 40-daagse
Er wordt dit jaar een Passionbijeenkomst georgani-
seerd in Lunteren; het gaat om de vrijdagavond 8 april 
en zaterdag 9 april.
Een werkgroep is bezig met de voorbereidingen.

Libanon/Anjar
Pieter van Leusden geeft een samenvatting van het 
videogesprek, dat hij samen met Jolanda Methorst 
heeft gehouden met ds Hagop.

Coronacommissie
De leden van de Coronacommissie worden, namens 
de kerkenraad, bedankt voor hun inzet tijdens de af-
gelopen jaren.

Sluiting
We sluiten de vergadering af met gebed.

• Henny Neutel, scriba

Vacatures kerkenraad
Wij zijn als kerkenraad dankbaar dat een aantal ambts-
dragers heeft aangegeven hun termijn voor kortere of 
langere tijd te willen verlengen. Daarnaast zijn er ook 
ambtsdragers die hebben aangegeven te stoppen.

Dat betekent, dat er binnenkort in alle colleges vaca-
tures zijn; we zoeken dus aanvulling voor het College 
van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen en 
het College van Ouderlingen.

Wij geven onderstaand graag een uitleg hoe wij als 
kerkenraad omgaan met het rooster van aftreden en 
het benoemen van nieuwe ambtsdragers:

Jaarlijks staat het rooster van aftreden op de agenda 
van de Grote kerkenraad.
Ambtsdragers kunnen, na een periode van 4 jaar, aan-
geven of zij willen verlengen voor 4 jaar (dus herkies-
baar zijn) of dat men wil stoppen. 
Je mag maximaal 3 x 4 jaar aaneengesloten onder-
deel uitmaken van de kerkenraad (CvK, OBR, CvD); 
daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om tussen-
tijds het ambt terug te geven (om diverse redenen).

Vacatures worden jaarlijks vastgesteld in de Gro-
te Kerkenraad bij het bespreken van het rooster van 
aftreden; per vacature wordt er een profielschets ge-

maakt door het betreffende college, met vermelding 
van de specifieke taken.

Bij vacatures wordt er een bidstond georganiseerd; 
kerkenraadsleden en gemeenteleden zijn hierbij van 
harte welkom. Al biddend vragen wij om namen voor 
de invulling van de vacatures. Ook kunnen vanuit de 
gemeente biddend namen worden ingediend. 

De genoemde personen worden benaderd door de 
wijkouderling of een andere ambtsdrager; deze legt 
de verschillende vacatures voor. Omdat we mensen 
graag in hun kracht willen zetten vragen wij of men 
een voorkeur wil uitspreken voor één van de vaca-
tures. Nadat de gevraagde een voorkeur heeft uit-
gesproken vindt er een gesprek plaats met een ver-
tegenwoordiger van het betreffende college over de 
inhoudelijke taken. Eventueel vindt er aansluitend nog 
een kennismaking met het betreffende college plaats.
Daarna krijgt de betreffende persoon ruim de tijd om, 
in gesprek met God, de afweging te maken of hij/zij 
beschikbaar wil/kan zijn voor de functie van ambts-
drager.

Wij hopen, dat bovenstaande voor u aanleiding is om 
bij de eerstvolgende bidstond aanwezig te zijn om zo 
al biddend namen te mogen ontvangen voor aanvul-
ling van onze kerkenraad. 

Wij nodigen u daarvoor graag uit op dinsdagavond 10 
mei a.s. om 19.00 uur in de kerkzaal.

• Henny Neutel, scriba

Preekrooster
Het maken van het preekrooster is een grote en tijd-
rovende taak. Als kerkenraad zijn we heel blij dat Piet-
Jan Seton dit met veel toewijding al jaren verzorgd. 
Het is heel veel, ver vooruit werken en denken. Ter il-
lustratie: het preekrooster voor 2023 is al geruime tijd 
geleden in zijn geheel afgerond.

Uitgangspunt van het preekrooster is allereerst het 
vooraf afgesproken aantal preekdiensten van onze 
eigen predikant en kerkelijk werker. Ook gaan beide 
heren in afwisseling voor bij het zeilkamp en het start-
kamp van onze jeugd. Daar omheen worden gastpre-
dikanten ingezet.

Uiteraard hebben we ook te maken met vakantie van 
onze predikant en kerkelijk werker; vanaf dit jaar is 
ervoor gekozen dat zij niet meer tegelijk op vakan-
tie gaan. De dominee heeft in principe vakantie in 
de maand juni en onze kerkelijk werker in juli/augus-
tus. Ds Steenkamp heeft aangegeven dit jaar in juni 
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wel beschikbaar te zijn voor bijzonderheden omdat 
hij niet langdurig in die periode op vakantie gaat. 

Veel predikanten maken vooraf afspraken over o.a. 
een vrije dag per week; dat is bij ons in de Maranatha-
kerk niet het geval. Onze predikant is in principe 7 da-
gen per week beschikbaar. Als hij op een zondag geen 
preekbeurt heeft, dan kan het gebeuren dat hij daar 
enkele vrije dagen aan koppelt. Dit is altijd in overleg 
met het Moderamen en onze kerkelijk werker Cock 
Kroon. Of als onze eigen predikant niet voorgaat, wil 
dat dus niet zeggen dat hij vakantie of vrij heeft. 

Ter extra informatie omdat wij hier vragen over heb-
ben ontvangen: in de maand maart kwam het dit jaar 
zo uit, dat ds Steenkamp nauwelijks is voorgegaan. 
Reden hiervan was o.a. dat hij in december veel extra 
diensten heeft gedaan.

Vanaf deze maand wordt het reguliere rooster weer 
opgepakt. Voor aanvullende vragen, zijn wij als Mo-
deramen altijd bereikbaar.

• Vera Hogewoning, voorzitter

• Henny Neutel, scriba

Loven en leren III
In de ontmoeting tussen Jezus en Zijn leerlingen ko-
men er allerlei thema’s aan de orde: navolging, zelfver-
loochening, kruisdragen, behouden en verliezen. Deze 
thema’s kom je in de Evangeliën en in de brieven in de 
Bijbel telkens weer tegen. 

Het moment en de situatie waarin ze ter sprake ko-
men is heel verschillend. Juist door de wisseling van 
contexten valt er elke keer weer een ander licht op het 
onderwerp. 

Het is wel de vraag wanneer en welke thema’s je aan 
de orde wilt stellen. Laat je deze alleen door de tijd(-
geest), leefwereld en actualiteit  bepalen? Elke tijd 
kent zijn eigen (geloofs)vragen. Daarom moet cate-
chese ook iets ‘eigentijds’ hebben, maar daarnaast 
moeten we in de catechese ook de feeling houden 
met de basics van het christelijk geloof. Deze zijn 
in de achterliggende eeuwen ‘onveranderd’ aan de 
orde gesteld. De klassieke inhoud van het onderwijs 
in de kerk is: gebed (Onze Vader), gebod (Tien Ge-
boden), geloof (Apostolische Geloofsbelijdenis) en 
sacramenten (doop en avondmaal), het onderwijs 
hierover vind je ook terug in de Heidelbergse Ca-
techismus

Als kerk(en) hebben we, in gehoorzaamheid aan de 
Heilige Schrift, de opdracht om deze en andere the-
ma’s aan de orde te stellen. Hiermee mag je als cate-
cheet en mentor een bijdrage leveren aan de geloofs-
vorming van de jongeren van de christelijke gemeente. 
In deze vorming gaan wij echter niet manipulatief te 
werk: ‘Jongeren mogen niet gedwongen worden pre-
cies conform de regels van de ouderen te leven’ (Prof. 
B. Wannenwetsch).

Het leergesprek en geloofsgesprek kan (mag/moet) 
ook een eerlijk en confronterend gesprek zijn: ‘Wie 
zich schaamt voor mijn woorden, zal merken dat de 
Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer 
Hij komt in de stralende luister die Hemzelf, de Vader 
en de heilige engelen omgeeft’ (Lukas 9:26). In cate-
chese gaan we niet om stekelige Bijbelwoorden heen, 
samen zoeken we de confrontatie. Dit doen we in het 
vertrouwen dat de Heilige Geest ons in de waarheid 
zal leiden (Joh. 16:13). 

Jezus sluit Zijn laatste leergesprek af met een belofte 
aan Zijn leerlingen: ‘En zie, Ik ben met jullie alle dagen, 
tot de voleinding van de wereld’ (Mattheüs 28:20). 
Welke belofte is er voor onze jongeren van de chris-
telijke gemeente? Is catechese een hoopvolle leerac-
tiviteit? Ja, want naast loven en leren, kennen en ken-
nis is er nog een twee-eenheid in de Bijbel (voor jong 
en oud): zoeken en vinden. Dit geldt ook zeker voor 
catechese: ‘Wie mij zoekt, zal mij vinden’ (Spreuken 
8:17b). 

• Cock Kroon

Huiskamergesprekken wijk 7
Van harte uitgenodigd om elkaar  te ontmoeten in een 
huiskamersetting. Fijn dat dit weer mogelijk is. In de 
maand maart was er een ontmoeting van de gemeen-
teleden aan de Oude Arnhemseweg en Paardenwei.

10



Voor de Edeseweg / Honskamperweg / Wuitekamp-
weg / Achterste Kempjes is de datum 13 april gewor-
den en zijn we welkom bij Marcel en Alinda Mulder 
aan de Edeseweg 2.
 
Voor Kernhem en Ede / Bennekom staat 19 april ge-
noteerd. Welkom bij Marion en Jan Dirk Thomassen, 
Noorburgerbos 15 in Ede.

U krijgt nog een uitnodiging maar het is alvast een da-
tum om in de agenda te zetten. Graag tot dan..

• Bert en Ineke Hazeleger.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Verantwoording
Collecten 
De volgende collectes zijn ontvangen in de maanden 
februari en maart 2022.
20-02  € 430,33
27-02   € 165,24
06-03   € 501,34
09-03   € 173,13
13-03  € 464,89

Giften
In de afgelopen periode hebben wij de volgende giften 
mogen ontvangen. Via de heer Kroon hebben wij € 20 
ontvangen voor de kerk, € 50 voor het pastoraat, € 20 
en € 50 voor de seniorenmiddag en € 50 voor de jeugd 
en via mevrouw Westerink € 20.  

Hartelijk dank voor de collecten en giften die wij  heb-
ben ontvangen. 
Namens College van Kerkrentmeesters, 

• Henk van Voorst, penningmeester
 

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 
27 februari 2022 is € 402,54.

De tussenstand komt hiermee op € 1.939,99.

De volgende derde collecte wordt gehouden op 24 
april 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
6/2       Oeganda   € 454,25
13/2     Kerk in Aktie Nepal  € 663,12
20/2     Meet Inn Ede  € 369,36
27/2     Manege zonder drempels  € 478,99 

Giften
Via Cock Kroon werd een gift ontvangen van € 40,00 

Namens de diaconie hartelijk dank,

• Henk van Hierden, penningmeester

Collecten Oekraine
De afgelopen weken hebben wij gecollecteerd voor de 
vluchtelingen uit Oekraïne. Wij kunnen u mededelen 
dat we het enorme bedrag van €6000,- hebben ingeza-
meld. Wat een mooi bedrag! Wij danken alle gemeen-
teleden die een bijdrage hebben geleverd.  

VORMING EN TOERUSTING
Uitnodiging Vrouwendag 2022
Kom tevoorschijn! Dit is het thema van de Vrouwen-
dag op zaterdag 25 juni. 
We zijn allemaal uniek gemaakt om zo de veelkleu-
righeid van God te weerspiegelen op aarde. Maar hoe 
vaak verstoppen we onszelf niet?
God roept ons tevoorschijn. Hij roept ons om in relatie 
met hem voluit te leven. Dat gaat helaas niet zomaar, 
dat herkennen we allemaal.
Mirjam van der Vegt weet dat er moed voor nodig is 
om tevoorschijn te komen, om kwetsbaar te zijn. Daar 
wil ze ons graag in bemoedigen. Want kwetsbaarheid 
is spannend, maar tegelijkertijd een enorme kracht.
We nodigen je uit om hier samen over na te denken en 
te ontdekken hoe je met je handen wijd open voor het 
eerst én opnieuw verwonderd kunt raken.
Aanmelden kan via de knop ‘aanmelden’ op de web-
site t/m 30 april a.s.. De kosten voor deze Vrouwen-
dag bedragen € 30,00 per persoon. Dit bedrag kun je 
tegelijkertijd met je aanmelding betalen (het is niet 
mogelijk bij afmelding geld terug te storten).
Als de kosten een belemmering voor je zijn, laat het 
dan alsjeblieft weten via vrouwendag@maranatha-
kerk.net , dan komt er zeker een oplossing, want we 
willen ook jou graag ontmoeten deze dag.
Begin mei ontvang je meer informatie over het pro-
gramma en kun je je inschrijven voor de workshops.
Lieve groet, organisatie Vrouwendag

• Anette van Beek en Niesje van Donkelaar
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Seniorenmiddag – Medische verrassingen 
in de Bijbel

Op D.V. donderdagmiddag 12 mei hopen we weer 
een seniorenmiddag in de Maranathakerk te houden. 
Deze middag begint om 14.30 uur. Drs. Alie Hoek – 
van Kooten (Veenendaal) hoopt te spreken over medi-
sche verrassingen in de Bijbel. In Bijbelse tijden waren 
er ook allerlei kwalen en epidemieën die bestreden 
moesten worden. Drs. Hoek, die arts en docent is ge-
weest in medische vakken, zal ons meenemen in een 
lezing over dit boeiende onderwerp wat ook de actu-
aliteit raakt. Aansluitend aan deze middag willen met 
elkaar een broodmaaltijd gebruiken. 

Als u graag deelneemt aan deze maaltijd dient u zich 
even op te geven bij Geurtje van Engelenhoven (tel. 48 
42 86) of bij Ali bol (tel. 30 15 68). Alle senioren zijn 
van harte welkom!

Verwonderwandeling 
“De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het 
werk van Zijn handen”
Zaterdag 16 april organiseert de taakgroep Groene 
Kerk een verwonderwandeling op landgoed ‘klein 
Bylaer’ (Gelders Landschap) aan de Kallenbroeker-
weg te Barneveld. Het wordt elke week weer een bé-

tje groener in de natuur en steeds meer vogels keren 
terug uit hun overwinteringsgebed en laten hun vogel-
zang luid horen en hebben een prachtig broedkleed! 

Een ochtend kijken en luisteren naar de vogels op dit 
landgoed leverde onlangs al snel zo’n 40 soorten op: 
Grote-, middelste- en kleine bonte specht, zwarte- en 
groene specht, goudvink, appelvink, tjiftjaf, boomkle-
ver en vele andere vogels bevolken de bomen. En op 
de plas zien we de slobeend, de wintertaling en horen 
we het gehinnik van de dodaars. De bosuil rust na een 
nachtje jagen al weer in de boomholte. En wie weet 
komen we reeën tegen of andere zoogdieren…. 

Als je van de natuur houdt, als je niet bang bent voor 
moddervoeten en als je bijtijds uit je bed kan komen, 
dan wacht je een groene kathedraal, vol gezang. 
Neem je verrekijker mee! Jong en oud zijn welkom!

Tijd : 7.30 uur – ca. 10.00 uur
Plaats : Kallenbroekerweg te Barneveld,
   parkeerplaats van Gelders Landschap 
Opgave : groenekerk@maranathakerk.net
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Projectkoor
Eindelijk is het dan weer zover, het projectkoor van de 
Maranathakerk kan weer in actie komen!

We willen graag weer gaan zingen in de dienst op 
Startzondag 25 september. De repetities staan ge-
pland op 3, 17 en 24 september.

Helaas is het de laatste keer dat Jan Hendrik van 
Schothorst onze dirigent zal zijn. Wat zou het mooi 
zijn om juist deze keer met een groot koor te kunnen 
zingen. Daarvoor hebben we jou nodig! 

Heb je al eerder meegedaan? Dan weet je hoe leuk het 
is; meld je aan! Heb je nog nooit meegedaan? Grijp nu 
je kans en doe mee!

Om mee te doen hoef je echt geen super goede zan-
ger te zijn. Belangrijker is dat je enthousiast bent, be-
reid om minimaal twee keer bij de repetities te zijn en 
om thuis ook te oefenen. Dat kan met behulp van luis-
terbestanden. Doe je mee? 
Aanmelden kan bij Jetty Westerink, mail jet.weste-
rink67@gmail.com, telefoon 06-18972580.
Repetitiedata en tijden:
• Zaterdag 3 september 10:00 uur – 12:00 uur
• Zaterdag 17 september 13:00 uur – 15:00 uur
• Zaterdag 24 september 10:00 uur – 12:00 uur

Kloosterweekend maart 2022 “ Mijn Vrede geef ik U”.
Eindelijk kon en mocht het dan dit jaar doorgaan : het 
kloosterweekend! 

Na een ontspannen rit, waar al de nodige ervaringen 
werden uitgewisseld, kwamen we aan op een prach-
tige locatie, in een schitterende omgeving van bos, 
beek en weilanden. Het heerlijke zonnige weer voelde 
als een extra cadeautje.

We werden hartelijk ontvangen in de abdij en welkom 
geheten waarbij we de sleutel van onze kamer in ont-
vangst namen. Een bed en een bureau met een mooi 
uitzicht. In mijn verbeelding zag ik de oude broeder 
/ monnik al zitten aan dit tafeltje met de veer in zijn 
hand, gebogen over de schriften. Na het kennisma-
kingsrondje, kwamen we er achter dat ons een druk 
programma te wachten stond. Het programma was 
afgestemd op de 6 diensten in de kapel, waarin je vrij 
was om te gaan. 3 maaltijden waarvan 2 in stilte, wat 
ook een bijzondere ervaring was. Na een wat onge-
makkelijke eerste keer, bleek dit snel te wennen en te 
bevallen. Stiltes kun je leren en leren waarderen. 
 
Er waren 4 thema bijeenkomsten over vrede of-
tewel in het Latijns PAX. We werden uitgedaagd 
om aan de hand van Bijbelteksten, speltechniek, 
schilderijen, na te denken en te praten over vrede, 
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vredestichter zijn. Ook was er de keuze voor een 
wandeling of een creatief moment. En was er nog 
voldoende ruimte voor een individueel gesprek.   

De diensten in de kapel waren een speciale ervaring. 
De eerste keren was ik vooral bezig met wat er alle-
maal gebeurde, de liturgie, het zware drukte mij naar 
beneden, waardoor ik mijn wens om in rust God te ont-
moeten, te luisteren, vrede te ervaren niet kon vinden. 

Na een gesprek en de ontmoeting met de abt van de 
abdij =de vaderfiguur van de broeders  (waarin hij be-
vestigde dat het vanwege de 40dagen tijd een extra so-
bere en zwaardere liturgie is) kreeg ik een beter beeld 
en begrip voor de Benedictijnse spiritualiteit en ging 
ik de devotie, de nederigheid, de eenvoud, waarderen. 

In de eucharistieviering na de preek en uitnodiging 
mocht ik vrede ervaren, dat het niet uitmaakt, de uiter-
lijke vorm van liturgie, brood of hostie, we mogen alle-
maal een kind van onze Vader zijn, die ons Zijn Vrede 
wil geven als wij het maar geloven en willen aannemen.  

Ik kijk terug op een rijk gezegend weekend, waar ik 
veel heb geleerd, heel bijzonder heb ik de samen-
horigheid, de vertrouwdheid ervaren, jezelf durven 
en mogen zijn. Een glimpje hemel waarin we alle-
maal gelijk zijn, geliefd en verbonden met elkaar 
in Zijn liefde omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. 
Diane van Roekel

Aanmelden activiteiten Vorming & 
Toerusting
Inmiddels verkeren we in de gelukkige omstandighe-
den dat er in en om de Maranathakerk weer allerlei 
activiteiten in het kader van Vorming & Toerusting 
ontplooid worden. Als taakgroep willen we dergelijke 
bedrijvigheid alleen maar aanmoedigen. Het is mooi 
om te zien en te horen dat er op hele verschillende 
manieren toegerust en gevormd wordt om als leerling 
van Jezus Christus te leven. 

Wel zouden we als taakgroep van deze activiteiten op 
de hoogte willen blijven zodat we overzicht hebben en 
houden van alles wat er op dit gebied gaande is in de 
gemeente. 
Dus graag even de activiteiten (vooraf) aanmelden bij 
V & T, dit kan door een berichtje te sturen naar: vor-
mingentoerusting@maranathakerk.net 

Vergeet ook niet om je activiteit aan te melden bij 
agenda@maranathakerk.net (ook als het een externe 
locatie betreft!), dit om te voorkomen dat de koster(s) 
op het laatste moment naar een geschikte ruimte 
moeten zoeken.
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MAAK KENNIS MET…
Soretha Steenkamp (1966)

Waar ben je geboren, uit wat voor gezin kom je en 
hoe was je leven in Zuid Afrika?
Ik ben geboren in de Noordkaap, als oudste van drie 
meisjes en werd een ‘Kalahari kind’ genoemd, vanwe-
ge het droge hete gebied waar ik mijn fantastische 
liefdevolle jeugd doorbracht, vol avontuur en altijd 
buiten spelend met vriendjes en familie. De demogra-
fie in Zuid-Afrika was in die tijd ongeveer 20% blan-
ke bevolking en 70% zwart. Ik groeide op in een witte 
omgeving, zwarten kwamen wij tegen in de samen-
leving. Later hebben we als ‘overbruggingsgeneratie’ 
heel bewust de afschaffing van de apartheid meege-
maakt, dat was een positieve ontwikkeling en een erg 
bijzondere periode in de geschiedenis. Mijn vader was 
technisch tekenaar staalconstructies voor de mijnen. 

We verhuisden naar Rustenburg toen ik ongeveer vijf 
jaar oud was; we gingen van de woestijn naar de bos-
sen. Daarna verhuisde ik naar Pretoria, waar ik – na 
mijn middelbare school – als juniormedewerker in 
de financiële en verzekeringswereld terecht kwam. Ik 
werkte mezelf op, had bestuurlijke functies bij multi-
nationals, maar besloot toen dat ik iets anders wilde 
met mijn leven. In de eerste plaats wilde ik een goede 
moeder voor mijn dochter Kayley zijn. Ik ging studeren 
voor taxateur waarna ik mijn eigen vastgoedbedrijf 
startte, het bedrijf liep goed, ik had het naar mijn zin 
en kon mijzelf prima redden.

deren hadden hun eigen weg gevonden- gingen we 
nadenken wat en hoe we nu verder wilden. Hoewel 
hij dat voor zich hield, ging Jacques’ hart nog altijd 
uit naar zijn bediening als predikant, maar omdat hij 
in dienst was van mijn groeiende bedrijf, hield hij dat 
voor zich. Ik had dat al lang aan hem gezien. 

Zo kwam dat ik hem voorstelde; ‘Wat zouden we 
doen als wij beide totaal blanco zouden beginnen? 
Wat houdt ons bezig, waar gaat ons hart naar uit?’ 
We maakten een diepe persoonlijke reis in groei en 
ontdekten dat we samen het avontuur aan wilden, 
een nieuwe uitdaging, de weg die God met ons wilde 
gaan. 

We hebben beide Nederlandse voorouders en Jac-
ques was al één keer in Nederland geweest voor 
een predikanten-uitwisselingsprogramma. We ont-
dekten dat de Maranathakerk in Lunteren een pre-
dikant zocht en maakten via Skype kennis met de 
beroepingscommissie. Ons gebed was ‘Laat Uw 
wil geschieden, wij volgen’ en alles viel op zijn plek, 
alles klopte en voelde meteen goed, ondanks dat 
de coronatijd net begon. Wij hebben niet één keer 
getwijfeld of dit onze weg was; God maakte het 
ook duidelijk aan alle andere betrokkenen. Dat wij 
ervaarden dat wij hier heen gestuurd werden, heeft 
ons erg geholpen om ons aan te passen en ons snel 
thuis te voelen.

"Ik spreek de taal
van de bloemen"



Hoe heb je Jacques leren kennen?
Ik was al jaren alleen, mijn bedrijf groeide en kreeg 
steeds meer medewerkers. Op een dag kwam er een 
mooie lange man het kantoor binnenstappen. Na zijn 
scheiding had hij een sabbatical jaar genomen, had 
een baan nodig en was geïnteresseerd in het vak van 
makelaar. Ik nam hem in dienst en leidde hem op. 

Hij deed het fantastisch, hij was een van mijn ster-
ren! De mensen hielden van hem…en ik ook en kreeg 
een relatie met hem! Een tijd later – ons beider kin-
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Hoe is het leven in Lunteren voor jou? 
Om Jacques te steunen, het huis in te richten en te 
settelen, daar heb ik bewust een jaar voor uit getrok-
ken, dat was goed zo. Ik ben een introvert mens, raak 
uitgeput van te veel prikkels om mij heen. Niet heel 
veel mensen kennen mij goed, maar ik heb geleerd 
om meer ‘extravert’ te zijn, ook ik heb mensen nodig 
in mijn leven en ben geïnteresseerd in hun verhalen. 

Bloemen zijn altijd een passie van mij geweest en in 
Nederland zijn bloemen in het dagelijks leven zo be-
langrijk! Momenteel volg ik de ‘Floral Academy’ aan 
het Pantion in Ede; alle onderdelen van de opleiding 
zijn fantastisch! Al mijn creativiteit kan ik er in kwijt! 
Zojuist heb ik mijn stage in een bloemenwinkel afge-
rond, ben sinds kort enthousiast lid van de Liturgisch 
bloemschik commissie en wil me verder bekwamen 
in het kunstzinnig werken met bloemen.

Kun je iets typisch Nederlands noemen? 
Bloemen! Zeg het met bloemen, mensen geven hier 
elkaar onder alle omstandigheden bloemen. Ik vind 
het nog heel moeilijk om me goed in het Nederlands 
uit te drukken en bloemen helpen mij om te commu-
niceren; ‘ik vind je lief’, ‘ik heb hartzeer met jou’, of ‘jij 
bent speciaal voor mij’; het heeft een heel diepe bete-
kenis voor mij.

Is er een keerpunt in je leven geweest? 
Ik leidde een onbezorgd leven tot op een dag, in ja-
nuari 2013,  mijn jongste zusje door een automobilist 
verongelukte. Hij was dronken en reed 192 km per uur, 
de gevolgen waren diep traumatisch…voor haar jonge 
dochtertje, mijn ouders, onze hele familie, ja iedereen. 
Mijn zusje overleed na 4 weken. Ze was zo spranke-
lend, zo vol levenslust…we hebben haar dood na al die 
jaren wel aanvaard, maar het doet nog altijd erge pijn. 

Ik heb veel geleerd in die tijd, over mijzelf en over an-
dere mensen. In de maand dat mijn zusje zwaarge-
wond in coma lag, merkte ik hoe onbelangrijk geloofs-
verschillen zijn als het er op aan komt. Mijn ouders 
zijn heel conservatief, maar zagen dat Islamitische, 
Joodse en Katholieke gelovigen bereid waren voor 
ons Christenen te bidden en dat heeft zo veel voor ons 
betekend, we waren de bidders zo dankbaar. 
Ik heb daar veel over nagedacht; zou God wel naar 
ons en niet naar het gebed van anderen, die ‘anders 
geloven’ luisteren? Zouden wij ook zo voor andersge-
lovigen willen bidden? Tot dan dacht ik altijd dat het 
geloof waar ik mee opgevoed was, het ware geloof 
was. Maar God discrimineert niet! Kerkmuren vielen 
weg toen het zo ontzettend zwaar was; we hebben zo-
veel liefde ervaren, dit was echt een keerpunt voor mij. 

Welke plaats neemt God in jouw leven en wie is Jezus 
voor jou? 
God maakt plek voor mij in ‘Zijn leven’; het is niet aan 
mij, maar aan Hem, zo ervaar ik dat. En Jezus brengt 
voor mij liefde, vrede en dankbaarheid.

Welke dag in je leven zou je wel over willen doen? 
De dag voor mijn zusjes ongeluk, dan had ik willen 
voorkomen dat ze in de auto stapte. Maar verder is 
elke dag een avontuur en wil ik wel overdoen, want ik 
ben een positief mens en denkend aan mijn zusje ben 
ik zo dankbaar dat ik mag leven! 

Zijn er dingen die je anders zou willen voor de MK en 
waarom? 
Nee, juist de verschillende opinies en belevingen, 
maakt de Maranathakerk zo’n dynamische en stimu-
lerende gemeente. Belangrijk aspect is om het veilig 

STEMMEN UIT HET VERLEDEN

Kaj Munk (1898 – 1944)

Op Nieuwjaarsmorgen 1944 houdt de Deense 
predikant Kaj Munk een indringende preek 
voor zijn gemeente in Verdersø, een klein 
dorp in Jutland. Openlijk hekelt Munk een 

groep van zijn gemeenteleden die de Duitsers 
geholpen hebben bij het bouwen van ver-

sterkingen tegen de Engelsen. Munk beticht 
hen van verraad aan Denemarken en aan het 
christendom. Deze boodschap moet juist in 
de kerk ‘als tempel der waarheid’ gebracht 
worden, omdat het Woord van God ‘betrek-
king heeft op ons hele leven onder alle om-
standigheden’. Op last van de Duitse bezet-
ters wordt Munk drie dagen later vermoord.
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te houden, de verschillen te koesteren, niet als bedrei-
ging te zien. Jacques is een echte bruggenbouwer en 
als Predikant helemaal op zijn plek en als Pastorie-
moeder voel ik me ook thuis hier. 

Wat zou je graag aan anderen geven? 
Bloemen, haha! Maar vooral ‘onvoorwaardelijke aan-
vaarding’. Ik heb moeite met het feit dat mensen el-
kaar niet onvoorwaardelijk kunnen accepteren. Dit is 
zo belangrijk voor mij door hoe ik zag dat het in Afrika 
was;  daar is het verschil heel groot. Als je eenmaal 
onder aan de ladder staat, kom je haast niet omhoog. 

Ik wil iedereen even respectvol behandelen, geen ver-
schil maken.

Komend weekend vieren we Pasen, wat betekent dat 
voor jou? 
Pasen is een Heilige tijd; een tijd van bezinning, her-in-
nering en genezing.

Je mag zondag een lied opgeven. Wat wordt het?
Het lied ‘Gebed’ van Koos du Plessis. Het is in het Afri-
kaans. 

• Janneke van de Kaa

Laat my nooit die grond verlaat nie.
Laat my in U skadu bly.

Gee dat elke aardse vreugde en vrees,
eindelik nietig word vir my.

Elke afdraai paadjie ken ek.
Elke keer het ek verdwaal.

Elke keer het u my iewers kom haal.
Maak dit Heer, die laaste maal.

Elke dag is ‘n gedagte.
Elke kamer net gehuur.

Elke aardse droom van rykdom en roem,
net ‘n skadu teen die muur.

Wat ek is, is net genade.
Wat ek het, is net geleen.

Eintlik smag ek na U waters van rus.
Lei my Heer vanaand daarheen.

Laat me nooit de grond verlaten.
Laat me in Uw schaduw blijven.

Geef dat elke aardse vreugde en angst,
eindelijk leeg wordt voor mij.

Elke afslag die ik ken.
Ik verdwaalde elke keer.

Elke keer dat U me ergens kwam ophalen.
Maak het Heer, een laatste keer.

Elke dag is een gedachte.
Elke kamer net verhuurd.

Elke aardse droom van rijkdom en roem,
slechts een schaduw tegen de muur.

Wat ik ben, is slechts genade.
Wat ik heb, is slechts geleend.

Eigenlijk, smacht ik naar Uw wateren van rust.
Leid mijn Heer daar vanavond heen.

MEDEDELINGEN
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.

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. 
5 van woensdag 11 mei kunt u tot en met woensdag 
4 mei 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 11 mei bij 
de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 - 
20.30 uur. 
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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

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, prentbrief-
kaarten, 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 cen-
timeter rondom. Ook complete verzamelingen 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 verzon-
den 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.

18



KLEURPLAAT VOOR DE ALLERKLEINSTEN
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OPEN KERK
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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BIJBELLEESROOSTER
April
do 14 Johannes 18:1-27
vr 15 Johannes 18:28–19:30
za 16 Johannes 19:31-42

zo 17 Johannes 20:1-18
ma 18 Johannes 20:19-31
di 19 Jeremia 29:1-9
wo 20 Jeremia 29:10-23
do 21 Jeremia 29:24-32
vr 22 Psalm 114
za 23 Jeremia 30:1-11

zo 24 Jeremia 30:12–31:1
ma 25 Jeremia 31:2-14
di 26 Jeremia 31:15-22
wo 27 Jeremia 31:23-30
do 28 Jeremia 31:31-40
vr 29 Jeremia 32:1-15 
za 30 Jeremia 32:16-25

zo 1 Jeremia 32:26-44
ma 2 Johannes 21:1-14
di 3 Johannes 21:15-25
wo 4 Psalm 55:1-16
do 5 Psalm 55:17-24
vr 6 Jeremia 33:1-13
za 7 Jeremia 33:14-26

zo 8 Psalm 77
ma 9 Jeremia 34:1-7
di 10 Jeremia 34:8-22
wo 11 Jeremia 35:1-11
do 12 Jeremia 35:12-19
vr 13 Jeremia 36:1-13

De splinters van het leven

Paulus had een splinter in zijn leven,
een splinter die hem plaagde, elke dag.
Het maakte hem opstandig, soms verslagen.
Hij vroeg zich af of God zijn splinter zag.

Hij vroeg aan God de splinter weg te halen,
dan kon hij harder werken tot Zijn eer.
Want werken kon hij, wilde hij en deed hij.
De klachten bleven, werden zelfs nog meer.

We snappen niet waarom de mensen lijden,
Waarom er splinters zijn in ons bestaan.
We vragen God die hinder  te verwijderen
want zonder zal het ons veel beter gaan.

God kent ons beter dan wij ooit beseffen kunnen,
overziet het hele menselijk bestaan.
Hij leert aan ons vertrouwen en verwachten
want zonder splinter zou ik eigen wegen gaan.

Hij leert ons onze vragen bij te stellen.
Hij weert niet alle pijn en last, niet elk verdriet.
Hij leert ons te verdragen in het lijden.
We mogen zeker weten dat Hij zelfs de kleinste 
splinter ziet.

Dat leert ons elke dag opnieuw te vragen
of Hij in alle dingen met ons mee wil gaan.
Dan is de eer in wat we doen alleen voor Hem
en kunnen we ,alleen door Zijn Genade,
de splinters van het leven aan.

Evelien Westerink - Christelijke citaten en gedichten
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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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Vraag naar de
advertentiemogelijkheden

in dit kerkblad via

kerkblad@maranathakerk.net

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

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren


